
Městský úřad Moravská Třebová 

Komentář k rozboru hospodaření k 31. 8. 2014 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 177.710 tis. Kč byl k 31.08.2014 
naplněn částkou 130.868,54 tis. Kč na 73,64 %. Tuto hodnotu je možno považovat za 
uspokojivou. V další části komentáře k běžným rozpočtovým příjmům je uveden komentář 
k příjmům z daní a položek, u kterých je disproporce v naplňování. Kromě toho je věnována 
pozornost položkám, kde je navržena významnější úprava rozpočtu. 
 
1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní a místní poplatky) 
 
Příjmy z daní 
 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 31.08.2014 je uvedeno na stranách 6, 7, 8 a 
9 tabulkové části rozboru hospodaření.  
Vzhledem ke schválenému rozpočtu ve výši 101.300 tis. Kč se jeví k 31. 8. 2014 vývoj 
daňových příjmů jako zhruba odpovídající. Rozpočet je naplňován na 71,78 %. Alikvotní 
roční podíl by měl činit k 31. 8. 2014 cca 67 %. Třetí čtvrtletí je tradičně období s nejvyšší 
daňovou výtěžností (zejména měsíce červen a červenec). V letošním roce byl 
nejvýnosnějším měsícem z pohledu daňových příjmů červenec (s výnosy ve výši 12.986,80 
tis. Kč). V červnu 2014 byly na účet města přijaty daňové příjmy ve výši  
12.265,28 tis. Kč. Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému období minulého roku 
činí cca 6,13 %. 
Předpokládaného plnění v oblasti daňových výnosů by mělo být v letošním roce dosaženo. 
 
 
 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 13.215 tis. Kč byl k  
31. 8. 2014 naplněn na 86,50 %, tj. ve výši 11.430,41 tis. Kč. Naplňování jednotlivých 
správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.  
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2013
Rozpočet

2014
Skutečnost
k 31.08.2014

Odbor maj. města a komunál. hosp. VHP 23 000,00 10 000,00 0,00
Odbor výstavby a územního plánování 566 800,00 550 000,00 540 200,00
Odbor vnitřních věcí 912 550,00 900 000,00 723 750,00
Obecní živnostenský úřad 187 625,00 190 000,00 178 930,00
Odbor majetku města a komunál. hosp. 2 820,00 0,00 1 050,00
Odbor dopravy 2 404 185,00 2 400 000,00 1 416 015,00
Odbor životního prostředí 112 330,00 100 000,00 57 050,00

CELKEM 4 209 310,00 4 150 000,00 2 916 995,00  
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Z tabulky vyplývá, že se v letošním roce pravděpodobně nepodaří naplnit příjmy ze 
správních poplatků odboru dopravy. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Správní poplatky – je navrženo snížení rozpočtu u správních poplatků odvodu 
dopravy, kde se nepodaří naplnit plánovaný rozpočet zejména ve vazbě na zavedené 
poplatky při přepisu starších vozidel. 
 

• Poplatek za užívání veřejného prostranství – úprava rozpočtu koresponduje 
s naplňováním položky. 
 

• Odvody výnosů z loterií a VHP – i tyto položky jsou upraveny ve vazbě na jejich 
skutečné naplňování v letošním roce. 

 
Běžné dotace  
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 29.494,55 tis. Kč byl k 31. 8. 2014 
naplněn na 75,59 %, tj. celkem 22.294,06 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých dotací i 
dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na straně 3 tabulkové části rozboru 
hospodaření. 
 
V tab. č. 2 je uveden přehled neinvestičních přijatých dotací od obcí za výkon a za výkon 
přenesené působnosti a zajištění dopravní výchovy. 
 
 
Tab. č. 2 – Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti  a zajištění dopravní 

výchovy 
 

Dotace od obcí
Skutečnost

k 31.08 .2014 (v Kč)

Malíkov 3 000,00
Vranová Lhota 1 500,00
Dlouhá Loučka 4 500,00
Staré Město 3 000,00
Mladějov na Moravě 1 500,00
Rychnov na Moravě 1 500,00
Třebařov 6 000,00
Kunčina 9 000,00
Městečko Trnávka 3 000,00
Křenov 3 000,00
Radkov 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 37 500,00
Staré Město - dopravní výchova 5 000,00
Dotace od obcí celkem 42 500,00  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – doplatek nákladů na SPOD 
v roce 2013 – jedná se pouze o přesun mezi položkami rozpočtu ve vazbě na změnu 
účtování doplatku dotace (přesun z ostatních nedaňových příjmů do běžných dotací). 

 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na výkon činnosti 
odborného lesního hospodáře – částka 236,52 tis. Kč představuje dotaci na výkony 
činností odborného lesního hospodáře ve II. čtvrtletí roku 2014. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu - na poskytování sociálních 
služeb pro Sociální služby Mor. Třebová – v letošním roce došlo ke změně 
poskytování dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí na zajišťování sociálních 
služeb – domov pro seniory a pečovatelská služba, které byly v minulosti zasílány 
přímo na účet naší příspěvkové organizace. V letošním roce jsou tyto dotace zasílány 
přes rozpočet města, s čímž souvisí navržená úprava rozpočtu jak v příjmové, tak ve 
výdajové části rozpočtu města (o částku 2.934 tis. Kč, která představuje doplatek 
dotace v letošním roce). 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na obnovu kulturní památky 
Olomoucká 146 – obdrželi jsem rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí 
příspěvku na obnovu městského domu Olomoucká č.p. 146 v rámci programu 
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve 
výši 122 tis. Kč. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – program regenerace MPR a 
MPZ – dotace schválená v letošním roce ve výši 1.089 tis. Kč je Určena na obnovu 
objektů v v městské památkové rezervaci ve vlastnictví města i objektů v majetku 
soukromých vlastníků. 
 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté od krajů – soutěž Zelený ParDoubek – dotace ve 
výši 1 tis. Kč je určena pro Základní školu Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres 
Svitavy (pro pedagogické pracovníky, kteří mají největší podíl na rozvoji 
evnviromentálního vzdělání, výchovy a osvěty). 
 

• Neinvestiční příspěvek od Skupinového vodovodu Moravskotřebovska – příspěvek je 
určen na úhradu části nákladů na obnovu povrchu komunikace ulice Garážní po 
rekonstrukci kanalizace a vodovodu. 
 

 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 25.760,45 tis. Kč byl k  
31. 8. 2014 naplněn na 64,01 %, tj. ve výši 16.490,07 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (12.930,08 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 31. 8. 2014).  
 
 
V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde 
nespecifikované. 
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Tab. č. 3 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

Ostatní nedaňové příjmy j.n.
(tzv.nahodilé příjmy)

Skutečnost
k 31.08.2014 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2013) 222 027,00
Prodej dřeva 85 657,50
Splátky starých pohledávek 11 683,00
Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku 6 000,00
Ostatní (menší než 5.000 Kč) 10 062,10

CELKEM 335 429,60  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Pronájem pozemků – budoucí parkoviště Komenského -  částka 4 mil. Kč je zálohou 
na předplacené dlouhodobé nájemné od provozovatele nového objektu na místě 
bývalého hotelu Morava ve vazbě na vybudování nového parkoviště na ulici 
Komenského. 
 

• Příjmy z prodeje propagačních materiálů – příjmy v letošním roce zvedá zejména 
prodej publikace k projektu Cesta od renesance k baroku. 

 

• Příjmy z provozu aquaparku -  je navržena úprava rozpočtu podle skutečně 
realizovaných příjmů v této, bohužel ne příliš příznivé, plavecké sezóně. 
 

• Přijaté sankční platby – úpravy rozpočtu souvisí se skutečnými výnosy ze sankcí 
k 31.08. tohoto roku. 
 

• Splátky půjček do FRB  - v jednom případě došlo k jednorázovému doplacení 
zůstatku půjčky, což pozitivně ovlivnilo tuto rozpočtovou položku. 
 

•  Přijaté pojistné náhrady – úprava rozpočtu souvisí s přijatými plněními od pojišťovny  
z pojistných událostí města. 
 

• Příjmy z věcných břemen – položka je k 31.08. již přeplněna, proto je navržena 
úprava rozpočtu. 
 

• Ostatní nedaňové příjmy j.n. – je navržena úprava rozpočtu v souladu s plněním 
rozpočtové položky. 
 
 

II. Kapitálové příjmy 
 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 40.000 tis. Kč byl k 31.08.2014 naplněn na 
34,23 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 13.693,73 tis. Kč. Propad v kapitálových 
příjmech je ovlivněn zejména nižším plnění u dotací na realizaci projektů 
spolufinancovaných z Evropské unie.  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Investiční dotace ze SFŽP a SR – Digitální povodňový plán – město obdrželo dotaci 
z OPŽP. Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní na pořízení digitálních povodňových plánů města a ORP ve výši 213,45 
tis. Kč. 
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III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů bez rozsáhlejších oprav majetku ve výši  
158.785 tis. Kč byl k 31. 8. 2014 vyčerpán na 57,50 %, tj. čerpání ve výši 91.297,33  tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Technické služby – správa sportovišť – oprava umělého povrchu – objednávka na 
opravy umělého povrchu činí v letošním roce 50 tis. Kč, proto je navržena úprava 
rozpočtu o nevyčerpané prostředky. 
 

• Technické služby – správa dětských hřišť a rozhledny – původní rozpočet nepočítal 
s výdaji na přesun dětského hřiště v Sušicích, dále také narůstají náklady na opravy 
stávajících hřišť i rozhledny s ohledem na jejich stav. Z těchto důvodů je navrženo 
navýšení rozpočtu. 

 

• Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – je navržen přesun části rozpočtu do 
investičních výdajů s ohledem na realizované akce (hrazení kontejnerového stání 
Gorazdova a cesta k tenisovým kurtům). 
 

• Silnice a komunikace – opravy komunikací pro realizaci projektu OUSB – rozpočet je 
navýšen v souladu s aktuální projektovou dokumentací oprav komunikací v Udánkách 
po budování kanalizace v této místní částí nad rámec oprav realizovaných 
dodavatelem. 

 

• Přečerpávací stanice – elektrická energie – do rozpočtu nově vstupují výdaje spojené 
s přečerpávací stanicí v Boršově. 
 

•  MŠ Piaristická – konvektomat do kuchyně – pořízení konvektomatu je investičním 
výdaje, dochází proto k přesunu této položky do investičních výdajů města. 
 

• ZŠ, ul. ČSA – havarijní oprava okapu – v průběhu letních měsíců byl zjištěn havarijní 
stav napojení okapu v přední části školy, který poškozuje objekt sousedního 
vlastníka, proto jsou do rozpočtu zahrnuty výdaje na nutnou opravu. 
 

• ZŠ, ul. Palackého – rekonstrukce WC v přízemí – v době prázdnin se nepodařilo 
zajistit stavební kapacity pro realizace akce, v době provozu školy již není možné 
práce zahájit, proto je akce z letošního rozpočtu vyškrtnuta. 
 

• ZŠ Kostelní nám. – dotace PK – Zelený ParDoubek – škola obdrží dotaci ve výši 1 tis. 
Kč z Pardubického kraje určenou pro pedagogického pracovníka, který má největší 
podíl na rozvoji evnviromentálního vzdělání, výchovy a osvěty. 
 

• ZŠ Kostelní nám. – oprava štítové zdi – s ohledem na to, že v rámci opravy dojde i 
k zateplení štítové zdi, jedná se o technické zhodnocení budovy, o kterém se účtuje 
jako o investičním výdaji, proto je položka v rozpočtu přesunuta mezi kapitolami. 
 

• ZŠ Kostelní nám. – havarijní opravy okapu  – v rámci opravy zdi ve dvoře byl zjištěn i 
havarijní stav části okapu, který má podíl na stavu zdi. Z tohoto důvodu jsou do 
rozpočtu zahrnuty i výdaje na nutnou opravu okapových svodů. 
 

• Příspěvek na provoz TJ Slovan – příspěvek je navýšen z důvodu žádosti podané 
tělovýchovnou jednotou o příspěvek na úhradu nákladů na dopravu žáků hokejového 
oddílu do partnerského města Banská Štiavnica. Příspěvek nebyl součástí původně 
schválené částky 260.000 Kč určené na ostatní aktivity TJ Slovan (Klub českých 
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turistů 15.000 Kč, letní hokejový kamp 25.000 Kč, Cykloman a Cyklománek 70.000 
Kč, mezinárodní fotbalový turnaj – účast a organizace – 150.000 Kč) 
 

• Náklady na energie a vodu u sportovišť města – navýšení rozpočtu odpovídá čerpání 
nákladů na plyn. 

 

•  Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotace ve výši 236,52 tis. Kč na činnost 
odborného lesního hospodáře ve 2. čtvrtletí roku 2014. 
 

• Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka – v letošním roce předpokládáme 
minimálně zahájení přípravných prací projektu (výběrové řízení,…). 
 

• Sociální služby – rozpočet je navýšen o dotaci ve výši 2.934 tis. Kč přijatou ze 
státního rozpočtu na zajištění sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou 
organizaci (pečovatelská služba a domov pro seniory). Dotace je od letošního roku 
nově přeposílána přes rozpočet města. 
 

• Centrum volného času – mzdy a zákonné odvody - nařízením vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, dochází s účinností od 01.11.2014 ke zvýšení platových tarifů 
v průměru o 3,5 %.  
 

• Bezpečnost a veřejný pořádek – mzdy a zákonné odvody – i zde se úprava rozpočtu 
týká změny nařízením vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterým dochází 
s účinností od 01.11.2014 ke zvýšení platových tarifů v průměru o 3,5 %.  
 

• Správa a rozšíření kamerového systému a PCO – část výdajů, původně zařazených 
do provozu, je s ohledem na jejich charakter přesunuta do investičních výdajů (zřízení 
dohledového pracoviště na služebně státní policie). 
 

• Činnost místní správy – platy a zákonné odvody – i tato úprava rozpočtu má vazbu na 
nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě. V případě pracovníků městského úřadu je zvýšení oproti stávajícímu stavu 
vyšší než avizovaných 3,5 %, a to z následujícího důvodu: 
V rámci finanční krize a z toho vyplývajícího hledání finančních úspor byly 
pracovníkům úřadu od 01.01.2011 jako jediným zaměstnancům města zmrazeny 
postupy v rámci platových stupňů (podle odpracovaných roků). Fakticky to znamenalo 
na rozdíl od všech ostatních zaměstnanců města a jeho organizací zastavení růstu 
platů a významné úspory provozních nákladů městského úřadu. 
Výše uvedené aktuální nařízení vlády vedle uvedeného zvýšení tarifů ruší možnost 
dalšího zmrazení postupů, což znamená nutnost dopočítat odpracované roky zpětně 
od 01.11.2011 a aktuálně pracovníky zařadit do platového stupně dle příslušné 
tabulky nařízení.  

 

• Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – sociální fond – na nové nařízení 
vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě se váže i 
změna výše přídělu do sociálního fondu. 
 

• Zabezpečení objektu budovy bývalé dětské nemocnice – náklady na zabezpečení, 
s ohledem na chátrající stav objektu meziročně rostou. 
 

• Výstavba inženýrských sítí Strážnického II – dokončovací práce k zajištění připojení 
na plyn měly provozní charakter, tyto výdaje jsou proto přesunuty z investic do 
provozu. 
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Na závěr je uveden aktuální stav jednotlivých rozpočtových rezerv po navržených úpravách 
rozpočtu. 

 
Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků 0 Kč 
Provozní rezerva 320.439 Kč 
Rezerva na krizové řízení 400 000 Kč 
Rezerva na vypořádání úroků Hřebečská 282 000 Kč 

 
 
IV. Kapitálové (investiční) výdaje a výdaje na rozsáhlejší opravy investičního 

majetku 
 
Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 76.275 tis. Kč byl k 31. 8. 2014 čerpán 
částkou 24.248,02 tis. Kč, tj. na 31,79 %. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav 
investičního majetku ve výši 1.350 tis. Kč byl k 31. 8. 2014 čerpán částkou 389,86 tis. Kč tj. 
na 28,88 %. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Investice informatika - město se zapojilo do výzvy číslo 22 z Integrovaného 
operačního programu. Součástí žádosti jsou mimo jiné dílčí projekty na elektronizaci 
agend rady města a zastupitelstva města, elektronizaci projektového řízení a 
elektronizaci správních řízení v oblasti životního prostředí. Tyto uvedené projekty jsou 
součástí schváleného rozpočtu města, který byl připravován před vyhlášením výzvy 
číslo 22 z Integrovaného operačního programu. Aktuální stav výzvy číslo 22 je ten, že 
alokace prostředků byla vyčerpána před hodnocením žádosti města Moravská 
Třebová a v současné době lze projekty realizovat pouze z prostředků města. Existuje 
ale možnost dodatečně alokace další prostředků v rámci výzvy. Proto, aby byla 
zachována možnost uznatelnosti nákladů vynaložených nyní z vlastních prostředků 
města, je nutné realizovat výběrová řízení na uvedené projekty v souladu s 
vyhlášenou výzvou. Z tohoto důvodu je nutné upravit rozpočet města o částku 
zajišťující administraci těchto výběrových řízení (75 tis. Kč).  

 

• Rozšíření kamerového systému – do rozpočtu jsou zahrnuty jednak výdaje na zřízení 
dohledového pracoviště na Policii ČR (65 tis. Kč) a dále výdaje na rozšíření 
kamerového systému o nový bod (130 tis. Kč). 

 

• Knížecí louka – in-line stezky – do rozpočtu nebyly zahrnuty výdaje na vynětí ze 
zemědělského půdního fondu (cca 150 tis. Kč) 
 

• ZTI lokalit pro bydlení  –  vzhledem ke zpoždění stanoviska  plynařů ke zpracované 
 projektové dokumentaci probíhá momentálně zatím pouze územní řízení, není tedy 
reálná realizace prací v letošním roce v původním rozsahu. 
 

• Výkupy pozemků – do úprav rozpočtu jsou zahrnuty další mimořádné výkupy 
pozemků v letošním roce původně nezahrnuté v rozpočtu např. výkupy na ulici 
Nádražní, Nová,… Rozpočet je upraven z důvodu opatrnosti, původní rozpočet 
obsahuje částku 1 mil. Kč určenou na výkupy pozemků od Pozemkového úřadu, které 
zatím nejsou v plném rozsahu potvrzeny, takže je možné, že nedojde k vyčerpání 
rozpočtu položky v plné výši. 
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• Zateplení budovy ZŠ Palackého – s ohledem na termíny v rámci probíhajícího 
výběrového řízení na dodavatele není reálná realizace prací v původním 
předpokládaném rozsahu, proto je navržena úprava rozpočtu. 
 

• Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/368, Cyklostezka Brněnská – Gorazdova, 
Cyklostezka Jevíčská – úpravy rozpočtu souvisí jednak s vydaným rozhodnutím 
Státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého vyplývají dodatečně neuznatelné 
výdaje jednotlivých projektů, dále se úpravy váží na platby za vynětí ze zemědělského  
půdního fondu a na méněpráce (cyklostezka Jevíčská). 
 

• Hrazení kontejnerového stání Gorazdova  – částka 30 tis. Kč je přesunuta z provozní 
části rozpočtu města (s ohledem na charakter realizovaných prací). 
 

• Odvodnění hřiště Západní – z jednání všech zúčastněných stran na místě vyplynul 
požadavek na prodloužení trasy odvodnění, s nímž jsou spojeny dodatečné náklady 
ve výši 15 tis. Kč. 
 

• Cesta k tenisovým kurtům, MŠ Piaristická – konvektomat do kuchyně, ZŠ Kostelní 
nám. – zateplení štítové zdi – u všech akcí se jedná pouze o přesun mezi provozní a 
investiční částí rozpočtu města. 
 

• Investiční dotace HZS Moravská Třebová – pořízení defibrilátoru – požadavek na 
pořízení defibrilátoru pro potřeby hasičského sboru vzešel od obcí regionu s ohledem 
na čas dojezdu hasičů k dopravním nehodám (před záchrannou službou). Pořízení 
zařízení není možné hradit z prostředků státu (nepatří k povinné výbavě sboru), 
úhrada je tedy možná pouze z prostředků obcí. K úhradě části nákladů defibrilátoru 
se připojí i dobrovolný svazek obcí Region Moravskotřebovsko Jevíčsko (částkou 30 
tis. Kč). 
 

• Rozsáhlejší opravy majetku – regenerace MPR  - rozpočet je upraven o přijatou 
dotaci na regeneraci objektů v městské památkové rezervaci ve výši 1.089  tis. Kč, 
úpravy u jednotlivých položek jsou následující: 
Objekty ve vlastnictví města: 

- oprava korouhve na věži radnice    17 tis. Kč 
- obnova fasády radnice do dvora    133 tis. Kč 
- Farní 26/1 – obnova střechy    455 tis. Kč 
- TGM 36/21 - restaurování portálu a obnova fasády 41 tis. Kč 
- TGM 35/23 - restaurování portálu a obnova fasády 48 tis. Kč 
- TGM 34/25 – restaurování schodů   184 tis. Kč 
- TGM 29/39 restaurování schodů    87 tis. Kč  
- obnova soklu radnice     11 tis. Kč 

Celkem objekty ve vlastnictví města   976 tis. Kč  
  

Objekty církve: 
- restaurování varhan     363 tis. Kč 

 
Objekty soukromých vlastníků: 

- obnova fasády TGM 57/17    118 tis. Kč 
- restaurování Zámecké nám. 56/2   118 tis. Kč 
- obnova fasády TGM 121/18    84 tis. Kč 
- obnova fasády a oken Cihlářova 4/17   123 tis. Kč 
- restaurování kamenných prvků TGM 113/8  47 tis. Kč 

Celkem objekty soukromých vlastníků  490 tis. Kč 



  8 

 
Dále je rozpočet položky Olomoucká 146/18 – restaurování objektu navýšen o dotaci 
z Ministerstva Kultury ve výši 122 tis. Kč a také o spolupodíl města vážící se k dotaci 
ve výši 18 tis. Kč. 
 
Další úpravy rozpočtu u objektů v městské památkové rezervaci se týkají dodatečně 
nezpůsobilých výdajů projektů, požadavků orgánů památkové péče, řešení 
havarijních stavů objektů,… a mají následující strukturu: 

- obnova fasády radnice do dvora    30 tis. Kč 
- Farní 23/1 – obnova střechy    170 tis. Kč 
- TGM 35/23 – architektonická úprava fasády  70 tis. Kč 
- TGM 34/25 – restaurování schodů   40 tis. Kč 
- Oprava statiky zdi městského úřadu   65 tis. Kč 

 
Část zdi ohraničující dvůr radnice od veřejné komunikace se nachází vlevo od vstupní 
branky. Tato část zdi vlivem dlouhodobého podmáčení z odvodnění dvora radnice 
dosedá. Sedání vyznačují praskliny ve zdi, které jsou nejsilnější u branky až směrem 
k dvornímu traktu radnice, kde končí svislou prasklinou. Podmáčení je způsobenou 
dešťovou vodou, která stéká po dlažbě ze dvora brankou pod zeď. V uplynulých 14 
dnech a vlivem současných dešťů sedání zdi výrazně zesílilo a dostává se pod 
únosnou mez. Zhoršení stavu ohradní zdi je pravděpodobně způsobené 
nedostatečným základem s potřebnou hloubkou. Odborník doporučuje provést podél 
narušené zdi vyhloubení rýhy tl. 300-400 mm pod stávající základovou spáru. Po té 
bude provedeno postupné podkopání základu. Následně se ihned podkopaná část 
kvalitně podbetonuje, včetně řádného vyklínování souběžně bude vedle proveden 
přiložený betonový základ, který se vyvede 50 -100 mm nad dlažbu ulice. Na závěr se 
rýha zasype a zadláždí původní dlažbou. Zvýšením betonového základu bude 
zabezpečeno další podmáčení ohradní zdi a dešťová voda ze dvora bude odtékat po 
komunikaci do dešťové kanalizace. 
 
 

  
V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 31. 8. 2014 plyne: 
 
• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 217.710 tis. Kč byl k 31. 8. 

2014 naplněn na 66,40 %, tj. částkou ve výši 144.562,27 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 236.410 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
115.935,21 tis. Kč, tj. na 49,04 %, 
 

• součástí položek financování se na straně příjmů jsou zůstatky prostředků na účtech 
města, u kterých dochází v rámci tohoto rozboru ke snížení z důvodu derealizace 
některých plánovaných investičních akcí. Součástí položek financování na straně příjmů 
je také půjčka od SFŽP na realizaci projektu týkajícího se kanalizace a modernizace 
ČOV. Na straně výdajů patří do položek financování položka Splátky jistiny úvěrů  a od   
1.1.2012  je součástí položek financování i položka Operace z peněžních účtů nemající 
charakter příjmů a výdajů, která je využívána pro účtování faktur v režimu přenesené 
daňové povinnosti.  
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• zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k  
31. 8. 2014 zachycuje následující tabulka: 

 
k 1.1.2014 k 31.8.2014

základní běžný účet 4 206 929,25 Kč 4 322 803,28 Kč
příjmový účet 11 359 759,11 Kč 30 243 434,81 Kč
účty u ČNB 2 274 733,49 Kč 5 347 276,84 Kč
výdajový účet vč. projektových účtů 27 110 208,50 Kč 27 233 461,83 Kč
fond rozvoje bydlení 107 430,44 Kč 125 697,16 Kč
sociální fond 64 418,23 Kč 276 548,63 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 45 123 479,02 Kč 67 549 222,55 Kč

depozitní účet 4 050 846,06 Kč 3 502,07 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 050 846,06 Kč 3 502,07 Kč  
 

 
Přílohy: 
 
Tabulková část rozboru hospodaření města k 31. 8. 2014 
 
 


