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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2011 

a k návrhu rozpočtových úprav 
 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 238.880 tis. Kč byl k 30. 4. 2011 naplněn 
částkou 73.893,41 tis. Kč na 30,93 %. Tuto hodnotu je možno považovat za uspokojující. 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 je uvedeno na stranách 5, 6, 7 a 8 tabulkové části 
rozboru hospodaření.  
 
Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2011) daňové příjmy ve výši  8.022,73 tis. Kč. Tato částka 
představuje doplatek daňových příjmů za rok 2010 zaslaných Finančním úřadem na účet města až 
začátkem ledna 2011 (v roce 2010 byl tento doplatek o více než 780 tis. Kč nižší). 
Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 86.600 tis. Kč byl k 30. 4. 2011 naplněn na 
31,51 % tj. na částku 27.285,48 tis. Kč. Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku jsou o více 
než 300 tis. Kč nižší než ve stejném období roku 2010. Stále se projevují dopady finanční krize, vývoj 
daňových příjmů je podobný jako ve stejném období roku 2010. 
 
Správní a místní poplatky  
 

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 10.105 tis. Kč byl k 30. 4. 2011 naplněn na 
51,43 %, tj. ve výši 5.197,02 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno 
v tabulce č. 1.  
 

Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2010
Rozpočet

2011
Skutečnost
k 30.4.2011

Odbor majetku města a kom. hosp. - VHP 359 000,00 260 000,00 -104 000,00
Odbor výstavby a územního plánování 183 785,00 180 000,00 24 768,00
Odbor vnitřních věcí 940 065,00 940 000,00 303 065,00
Živnostenský odbor 229 445,00 230 000,00 84 690,00
Odbor majetku města a kom.. hosp. 4 830,00 5 000,00 2 820,00
Odbor dopravy 1 998 500,00 2 000 000,00 668 275,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 710,00 5 000,00 1 440,00
Odbor finanční 4 500,00 0,00 0,00
Odbor životního prostředí 112 150,00 110 000,00 39 650,00

CELKEM 3 836 985,00 3 730 000,00 1 020 708,00   
Záporná hodnota u správního poplatku za VHP souvisí s odvodem ½ správního poplatku finančnímu 
úřadu, který byl v pouze z části realizován v roce 2010, část odvodu byla provedena až v roce 2011 
(104.000 Kč). 
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Odvody za odnětí zemědělské půdy  - je navržena úprava rozpočtu ve vazbě na skutečné příjmy 
k 30. 4. 2011. 

 
2. Běžné (neinvestiční) dotace 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 92.962,70 tis. Kč byl k 30. 4. 2011 naplněn 
na 35,33 %, tj. celkem 32.840,65 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 zaplacených neinvestičních přijatých dotací od obcí za dojíždějící žáky  a 
výkon přenesené působnosti. 
 
Tab. č. 2 –  Dotace od obcí za dojíždějící žáky a za výkon přenesené působnosti 
 

Dotace od obcí
Skutečnost

k 30. 4 .2011 (v Kč)
Linhatice 1 500,00
Gruna 1 500,00
Vranová Lhota 1 500,00
Kunčina 1 500,00
Dlouhá Loučka 4 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 10 500,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 
 

• Ostatní neinv. dotace ze všeobecné pokladní správy SR – sčítání lidu, domů bytů 2011 – částka 
58,59 tis. Kč představuje dotaci na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2011. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace ze SR – na výkon činnosti OLH – částka 201,40 tis. Kč je určena na 
činnost odborného lesního hospodáře ve IV. čtvrtletí roku 2010. 

 

• Ostatní neinvestiční dotace ze SR – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin – dotace ve 
výši 8 tis. Kč je určena na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin ve 2. pololetí roku 2010. 

 

• Ostatní neinvestiční dotace ze SR - na realizaci projektů Přednášková činnost, Čte celá třída a 
Kniha můj pomocník a rádce – dotace ve výši 21 tis. Kč od Ministerstva kultury ČŘ je určena 
na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století pro Městskou knihovnu Ladislava 
z Boskovic (Přednášková činnost - 7 tis. Kč, Čte celá třída – 9 tis. Kč a Kniha můj pomocní a 
rádce – 5 tis. Kč). 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod 
modrou oblohou – kraj podpořil organizaci této akce částkou 15 tis. Kč (grant je určen pro 
Základní školu Moravská Třebová, Palackého 1351). 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na organizaci na pořádání festivalu Kejkle a 
kratochvíle a Moravskotřebovského bramboráku – zastupitelstvo Pardubického kraje 
schválilo, v rámci poskytnutí grantů na podporu kulturní aktivit v roce 2011, poskytnutí částky 
30 tis. Kč Kulturních službám města Moravská Třebová na realizaci výše uvedených 
kulturních akcí. 



Městský úřad Moravská Třebová 

 3 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na restaurování 4 obrazů Hugo Hodienera – 
Pardubický kraj podpořil, v rámci grantů na podporu preventivní péče o sbírky muzeí a galerií 
zrestaurování 4 obrazů Hugo Hodienera  částkou 20 tis. Kč. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na festival Dny slovenské kultury – Pardubický 
kraj poskytl Kulturním službám dotaci na zabezpečení 16. ročníku festivalu Dny slovenské 
kultury v roce 2011 ve výši 70 tis. Kč. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na podporu volnočasových aktivit – florbalová 
liga – dotace ve výši 10 tis. Kč z grantů Pardubického kraje na podporu rozvoje sportovní a 
volnočasové činnosti škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány krajem je určena na 
projekt Základní školy Palackého 1351 – školní florbalová liga. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na organizaci akce Fortitudo 2011 – kraj, 
v rámci grantového řízení na sportovní a volnočasové projekty podpořil akci naší příspěvkové 
organizace Dům dětí a mládeže (festival ohně a žonglování) částkou 13 tis. Kč. 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – projekt LVVZ – základní škole Čs. armády bylo 
schváleno poskytnutí dotace na lyžařský kurz pořádaný školou ve výši  
13 tis. Kč. 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na požární techniku pro jednotky SDH – dotace 
ve výši 25 tis. Kč je určena na pořízení přívěsu k automobilu pro požární příslušenství 
jednotek SDH. 

 
• Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy o reklamě) – rozpočet je upraven o příjmy z reklamy 

v rámci 12. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu na základě jednání s firmou Martech 
Holding s.r.o.. 

 
 
 

3. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 21.282,30 tis. Kč byl k 30. 4. 2011 
naplněn na 24,34 %, tj. ve výši  5.180,95 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech 
města mají zejména příjmy z pronájmu majetku ( 3.004,25 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových 
příjmů k 30. 4. 2011).  
 
V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované. 
 
Tab. č. 3 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 
 

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

Skutečnost
k 30.4.2011 (v Kč)

Zůstatek mezd z roku 2010 264 394,00
prodej kovového šrotu - kotelna 10 980,00
Reg. rozvojová agentura Pardubického kraje - spoluúčast na inzerci 12 000,00
Ostatní (menší než 5.000,-) 4 400,04

CELKEM 291 774,04  
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 
 

• Přijaté pojistné náhrady – do rozpočtu byly za první čtyři měsíce roku přijaty 2 platby za 
opravu služebních vozidel úřadu nabouraných v roce 2010 v celkové hodnotě cca 60 tis. Kč 
(opravy vozidel byly také realizovány již v roce 2010). Dále je položka rozpočtu navýšena o 



Městský úřad Moravská Třebová 

 4 

předpokládané plnění pojišťovny související s požárem hotelu Morava a vzniklou škodou na 
objektu domova pro seniory. 

 

• Přijaté náhrady škody – je navržena úprava rozpočtu v souladu s předpokládaným plněním. 
 

• Vratka DPH finančním úřadem – částka je vratkou DPH z daňových přiznání za prosinec roku 
2010 a první 3 měsíce roku 2011. 
 

• Ostatní nedaňové příjmy j.n. – rozpočet je upraven podle skutečného naplňování položky. 
 

 
II. Kapitálové příjmy 
 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 27.930 tis. Kč byl k 30. 4. 2010 naplněn na 12,14 %, 
tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 3.989,31 tis. Kč.  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Příjmy z prodeje investičního majetku – rozpočet je upraven o výnosy související s radou 
města a schváleným prodejem plynovodu vybudovaného v rámci výstavby inženýrských sítí 
v ulici Na Písku (společnosti VČP NET a.s.).  

 
 
III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 195.890 tis. Kč byl k 30. 4.2011 vyčerpán 
na 28,58 %, tj. čerpání ve výši 55.979,07 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – rozpočet je upraven o přesun části výdajů ve 
výši 5 tis. Kč do investičních výdajů – položka Rozšíření park. míst – ulice Garážní. 

 

• Veřejné osvětlení – běžná údržba a opravy – část výdajů realizovaných v závěru roku 2010 a 
hrazených v roce 2011 má investiční charakter (rozšíření VO Boršov, Sušice, Udánky, Na 
Stráni, Dvorní). Z tohoto důvodu jsou výdaje přesunuty do investiční části rozpočtu města, 
položek Rozšíření veřejného osvětlení. 

 

• Zajištění výkonu veřejné služby – v souladu s materiálem schváleným na jednání rady města 
dne 2. 5. 2011 dojde od 1. 6. 2011 k delegování výkonu veřejné služby na Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o.. Dle metodiky ministerstva vnitra lze veřejnou službu delegovat na 
jinou organizaci (např. soukromou, neziskovou aj.) a s ohledem na úzkou spolupráci 
organizace veřejné služby mezi městem a naší obchodní společností, dospěla valná hromada a 
rada města k závěru, že delegace veřejné služby na Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
přispěje k zefektivnění jejího výkonu. Současně s delegací veřejné služby přejde do obchodní 
společnosti i zaměstnanec vykonávající veřejnou službu na městském úřadě. V rámci úprav 
rozpočtu jsou tedy přesunuty výdaje spojené se zaměstnancem městského úřadu z provozní 
části rozpočtu městského úřadu (mzdy - 94 tis. Kč, zákonné odvody z mezd – 32 tis. Kč, 
ostatní provozní výdaje – 2 tis. Kč a sociální fond 2 tis. Kč) do rozpočtu technických služeb, 
položky Zajištění výkonu veřejné služby. Zároveň byl akceptován požadavek na úhradu výdajů 
souvisejících s užíváním služebního vozidla pro výkon koordinátora veřejné služby, proto jsou 
výdaje v položce Zajištění výkonu veřejné služby o 15 tis. Kč ve srovnání se snížením 
provozních položek městského úřadu. 
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• MŠ Piaristická – do rozpočtu jsou zahrnuty, v souladu s požadavkem ředitelky MŠ, výdaje 
související s nároky vyplývajícími z novely vyhlášky 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých.  Výdaje zahrnují nezbytné úpravy sociálních zařízení MŠ Piaristická, Boršov a 
Sušice (mísící baterie, doplnění pisoárů,…). Výdaje jsou odhadnuty, zatím neproběhlo 
poptávkové řízení, v případě nevyčerpání celé částky, budou finanční prostředky vráceny zpět 
do rozpočtu města. 

 

• ZŠ Čs. armády – projekt LVVZ – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 13 tis. Kč poskytnutou 
z prostředků Pardubického kraje na realizaci projektu školy (lyžařský výcvikový kurz). 

 

• ZŠ Palackého – projekt Pod modrou oblohou – Pardubický kraj poskytl škole dotaci na 
zabezpečení mezinárodní výtvarné soutěže ve výši 15 tis. Kč. 

 

• ZŠ Palackého – florbalová liga – rozpočet je navýšen o dotaci ve výši 10 tis. Kč z grantů 
Pardubického kraje na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol a školských 
zařízení, které nejsou zřizovány krajem a která je určena na projekt Základní školy Palackého 
1351 – školní florbalová liga. 

 

• Dům dětí a mládeže - rozpočet je upraven o dotaci ve výši 13 tis. Kč poskytnutou z prostředků 
Pardubického kraje na realizaci projektu Fortitudo 2011. 

 

• Informační služby – pořízení rohového stolu a 2 židlí – provozovatelka informačního centra 
požádala město o pořízení nového rohového stolu se židlemi pro umístění 2 ks PC a tiskárny, 
sloužící veřejnému přístupu k internetu. Stávající vybavení je zastaralé a nevyhovující. 
V případě schválení požadavku bude nábytek vyroben ve stejném stylu jako nábytek pro 
zaměstnance a skříně na propagační materiály, nový nábytek bude majetkem města a zůstane 
v informačním centru i v případě změny provozovatele. 

 

• Městská knihovna – dotace 21 tis. Kč je určena na realizaci projektů Přednášková činnost (7 
tis. Kč), Čte celá třída (9 tis. Kč) a Kniha můj pomocník a rádce (5 tis. Kč) z programu 
Knihovna 21 století. 

 

•  Kulturní služby města – kulturní centrum – je navržen přesun části rozpočtu ve výši 25 tis. Kč 
do položky Dny slovenské kultury (kulturní vystoupení) z důvodu úhrady výdajů na divadelní 
vystoupení v rámci festivalu přímo z rozpočtu města. 
 

• Kulturní služby města – dotace na organizaci kulturních akcí -  rozpočet je navýšen o dotace 
poskytnuté z rozpočtu Pardubického kraje na organizaci následujících akcí: 

- pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle a Moravskotřebovského bramboráku (30 tis. 
Kč),  

- restaurování 4 obrazů Hugo Hodienera (20 tis. Kč), 
- organizace 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury (70 tis. Kč). 

 

• Kulturní služby města – mimořádná dotace na pořádání fotofestivalu – rozpočet je navýšen ve 
vazbě na příjmy z reklamy přijaté od společnosti Martech Holding a.s.. 
 

• Příspěvek na obnovu chrámových varhan – Nadační fond pro chrámové varhany se i 
v letošním roce obrátil na město se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 800 tis. 
Kč na zrestaurování chrámových varhan. V souladu s požadavkem vedení města je v rámci 
rozboru hospodaření navržen příspěvek ve výši 100 tis. Kč (stejně jako v roce 2010). 
 

• Projekt Zdravé město – rozpočet je upraven v souladu usnesením zastupitelstva města č. 
128/Z/180411, kterým bylo schváleno zahrnutí přesunu částky 16.000 Kč, původně určené na 
Interní grant Zdravého města, do položky běžných výdajů Zdravého města v rámci rozboru 
hospodaření k 30.04.2011. V roce 2011 není vypsaný dotační titul, ze kterého by mohlo 
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Zdravé město čerpat finanční prostředky na pořádání kampaní tak, jak tomu bylo 
v předchozích letech, z tohoto důvodu bylo doporučeno zůstatek nevyčerpaného grantu ve výši 
16 tis. Kč přesunout do provozního rozpočtu k úhradě výdajů s organizací kampaní 
souvisejících. 

 

• Vybavení východní tribuny zimního stadionu – větší část výdajů souvisejících s vybavením 
východní tribuny zimního stadionu realizovaných v prvních 4 měsících letošního roku má 
neinvestiční charakter, je proto navržen přesun výdajů z položky investiční části rozpočtu –
Infrastruktura pro sport a volný čas (dokončení z roku 2010) do položky běžných výdajů 
Vybavení východní tribuny zimního stadionu. 
 

• Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotaci na výkon činnosti odborného lesního 
hospodáře (201,40 tis. Kč) a o dotaci na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin  
(8 tis. Kč). 
 

• Sociální služby – dochází pouze ke změně vnitřní struktury příspěvku na výkon pečovatelské 
služby a provoz Domova pro seniory (v souladu s požadavkem příspěvkové organizace, který 
byl totožný již v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2010, pouze byl do rozpočtu města 
chybně zahrnut).  
 

• Požární ochrana – rozpočet je upraven o dotaci z Pardubického kraje ve výši 25 tis. Kč, která 
je určena na pořízení přívěsu k automobilu pro požární příslušenství jednotek SDH a dále také 
o výdaje ve výši cca 20 tis. Kč související se zásahem hasičských jednotek při požáru hotelu 
Morava (občerstvení jednotek a refundace mezd členům jednotek sboru dobrovolných hasičů). 

 

• Příspěvek na provoz JPO II Staré Město – v roce 2011 byla zahájena přístavba hasičské 
zbrojnice ve Starém Městě, kterou město podpořilo již v roce 2010 částkou 240.000 Kč. 
Vzhledem k výši předpokládaných nákladů akce požádala starostka obce i v letošním roce 
přesun části provozního přesevku na činnosti jednotky JPO II do investičních výdajů (175.000 
Kč). Celková výše podpory hasičů se v roce 2011 nezmění (550.000 Kč), jedná se pouze o 
přesun mezi jednotlivými částmi rozpočtu města. 

 

• Činnost místní správy – rozpočet je upraven o výdaje související s výkonem veřejné služby od 
1. 6. 2011, který přechází na Technické služby Moravská Třebová s.r.o. (mzdové náklady  
(94 tis. Kč), zákonné odvody z mezd (32 tis. Kč), provozní náklady na zaměstnance vč. 
převodu do sociálního fondu (4 tis. Kč). 
 

• Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – rozpočet je navýšen o částku 75 tis. Kč, 
která přestavuje jednak náklady ve výši 35 tis. Kč na pojištění majetku v areálu domova 
důchodců, který v závěru roku 2010 převedl stát na město a také náklady ve výši 40 tis. Kč, 
která mají následující strukturu: 

- 20 tis. Kč – výdaje určené na zřízení kuchyňky ve 3. nadzemním podlaží budovy 
radnice (úpravou stávajícího WC muži), 

- 20 tis. Kč – výdaje na přetmelení skleněných výplní a nový nátěr na okenních rámech u 
dvou oken v 1.NP budovy radnice (přetmelení, odstranění staré barvy, obroušení, nový 
nátěr, přepasování oken 

 

• Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – tato položka rozpočtových výdajů souvisí s dotací ve výši  
58,59 tis. Kč určenou na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2011. 

 

• Změna územního plánu – v souladu s požadavkem vedení města jsou do úprav navrženy i 
předpokládané náklady související se změnou územního plánu, která by umožnila výstavbu 
obchodního centra v lokalitě „jihozápad“. Čerpání položky je závislé na schválení tohoto 
záměru najednání zastupitelstva města dne 6. 6. 2011. 
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• Splátky úroků z úvěrů – rozpočet je upraven podle předpokládané výše úroků z úvěru na 
realizaci projektu Odkanalizování Boršova, Sušic, a Udánek vč. modernizace ČOV (s ohledem 
na předpokládané zahájení čerpání a výši úvěru) a také dle skutečné výše úroků z úvěru na 
rekonstrukci aquaparku, jehož zůstatek byl předčasně splacen v květnu tohoto roku. 

 

• Ostatní činnost – odvod DPH finančnímu úřadu  - rozpočet je upraven pouze o část nákladů 
souvisejících s odvodem DPH finančnímu úřadu. Rozpočtová položka souvisí s položkou 
běžných příjmů Vratka DPH finančním úřadem. 
 

• Ostatní činnost – poskytnuté neinvestiční příspěvky – část rozpočtu ve výši 16 tis. Kč je 
přesunuta do položky Projekt Zdravé město Moravská Třebová. Důvody přesunu jsou popsány 
výše v textu. 
 

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

majetku 
 
Upravený rozpočet investičních výdajů 56.290 tis. Kč byl k 30. 4. 2011 čerpán částkou 1.358,33 tis. 
Kč, tj. na 2,41%. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 990 tis. Kč byl 
k 30. 4. 2011 čerpán částkou 0 Kč tj. ke konci dubna nebyl čerpán. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Odkanalizování Sušic, Udánek, Boršova vč. modernizace ČOV – rozpočet je upraven na 
jednak na základě skutečného čerpání položky a jednak na základě předpokládaných výdajů do 
doby uzavření smlouvy o úvěru. V dubnu došlo k předčasnému uhrazení (před splatností) 
jedné faktury na realizaci akce odborem finančním. S ohledem na podmínky výběrového řízení 
na úvěr bude možné, v případě potřeby všechny faktury hrazené v letošním roce zpětně 
proplatit na účet města (hradit z úvěru). 
 

• Infrastruktura pro sport a volný čas (1. etapa) – je navržen přesun části rozpočtu 
z investičních výdajů do provozních výdajů – položky Vybavení východní tribuny zimního 
stadionu (s ohledem na charakter dodávek). 

 

• Studie možností další zástavby  - lokalita Strážnického – odbor rozvoje města vznesl 
požadavek na úpravu rozpočtu týkající se vypracování studie, která zjistí parametry sítí a bude 
definovat podmínky, za kterých bude možná realizace 2. etapy výstavby rodinných domů v 
lokalitě Strážnického, dále bude jejím předmětem také vyčíslení nákladů na výstavbu 
rodinných domů na pozemcích soukromého vlastníka v lokalitě, ze kterých vyplyne výhodnost 
popř. nevýhodnost převodu těchto pozemků na město. 
 

• Lokalita knížecí louka – volnočasový areál (PD) – v rámci jednání s projektantem byly 
dojednány následující úpravy projektové dokumentace: 

- propojení stezky na „starou silnici“ a zokruhování kolem stávajícího hřiště,  
- zachování stávajícího hřiště pro možnost využití veřejnosti – tzv. uliční kopaná,  
- doplnění další zeleně do malé i velké smyčky u stezek – stromy, 
- osvětlení u hlavní části stezky - od autoškoly po výjezd na Gorazdovu – osvětlení vyššími 

sloupy,  
- řešení osvětlení i u „staré silnice“, 
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- využití trojúhelníku u výjezdu na Gorazdovu (pozemky 1757/3, 1758/3 pro umístění altánu - 
objekt pro občerstvení návštěvníků, dále pro umístění atrakcí pro děti např. lanové centrum, 
lavičky pro posezení, od silnice oddělit oplocením pro vyšší bezpečnost dětí, 

- umístnění laviček pro posezení také do prostoru mimo aktivní záplavové území – část hlavní 
stezky v blízkosti altánu, 

- rozšíření stezku o 1m u objektu autoškoly KOK – požadavek Povodí Moravy – vjezd do 
prostoru Knížecí louky pro údržbu potoka. 
Požadované úpravy byly projektantem vyčísleny na cca 70 tis. Kč. 
 

• Přeložka kanalizace Sušice – jedná se o náklady na zpracování projektové dokumentace 
k přeložce dešťové kanalizace vedoucí přes soukromý pozemek v Sušicích, vlastní přeložka by 
se měla realizovat v roce 2011 popř. v roce 2012. Požadavek na přeložení vzešel od správce již 
v roce 2010. Náklady byly zahrnuty již do úprav v rámci roku 2010, projektová dokumentace 
však nebyla do konce roku zpracována, proto nebyla položka vloni čerpána. 
 

• ZŠ Palackého – ochrana objektu proti holubům – částka 45 tis. Kč představuje odhad nákladů 
na dokončení podbití střešních krovů budovy školy, které zamezí hnízdění holubů. 
  

• MŠ Jiráskova – modernizace – v rámci rozpočtu města byl schválen rozpočet realizace  
1. etapy rekonstrukce dle smlouvy o dílo s generálním dodavatelem. Do rozpočtu však nebyly 
zahrnuty výdaje na nezbytné vybudování nové přípojky elektřiny ve výši cca 45 tis. Kč. Dále 
z jednání v rámci kontrolních dnů a na základě jednání dodavatele s vedením města vyplynul 
požadavek na dodatečné provedení rekonstrukce vytápění objektu (nebylo předmětem původní 
projektové dokumentace). V objektu se ponechají stávající litinové radiátory, budou provedeny 
nové rozvody topení, místo jedné kotelny budou vybudovány kotelny dvě s dvěma 
kondenzačními kotli s regulací, s účinností 110 %. Každá z kotelen bude napojena na severní a 
jižní větev příslušného pavilonu MŠ, z důvodu potřeby regulovat severní a jižní část pavilonu 
samostatně, podstatně se zmenší dimenze potrubí a kondenzační kotle budou mít modulovaný 
výkon. Zrychlí se náběh ohřevu topné vody a kotelny se stanou kotelnami s výkonem do 
100kW, což umožní jednodušší režim obsluhy. Tato rekonstrukce by měla přinést úsporu 
ročních nákladů na vytápění ve výši cca 20 – 30 %.. Rozpočtové náklady této dodatečné 
změny jsou vyčísleny na 1.600.000 Kč vč. DPH.  Tento rozpočtový požadavek je kryt 
dodatečným zapojením zůstatků na účtech města, protože rozpočtová rezerva v rámci 
schváleného rozpočtu na letošní rok nedosahuje takové výše. 
 

• Rozšíření VO – jedná se pouze o přesun částek z běžných výdajů rozpočtu Technických služeb 
Moravská Třebová s.r.o. (položka Veřejné osvětlení – běžná údržba a opravy) do investic (s 
ohledem na charakter realizovaných prací). 
 

• Rozšíření park. míst – ulice Nádražní – i u této položky je pouze přesunuta část rozpočtu 
určeného na opravy a údržbu komunikací  (ve výši 5 tis. Kč) do investiční výdajů. 
 

• Investiční dotace JPO II Staré Město - část provozního příspěvku na provoz JPO II Staré 
Město je přesunuta do investiční části rozpočtu (na žádost starostky obce Staré Město). 
Podrobné zdůvodnění je uvedeno u komentáře k položce běžných výdajů Příspěvek na provoz 
JPO II  Staré Město. 

 

• Úpravy Stříbrného potoka (PD) - Lesy ČR, s.p. jako správce toku Stříbrný potok plánují 
zahájení realizace protipovodňového opatření - prohloubení toku na 20letou vodu v letech 
2012 - 13. Akci platí částečně z dotace, která se nevztahuje na vybudování mostů, ty bude 
budovat město z vlastních zdrojů. Na vybudování mostů máme v současné době vydané 
územní rozhodnutí, potřebujeme dopracovat dokumentaci pro stavební povolení, jejíž 
předpokládané náklady činí cca 150 tis. Kč (dokumentaci je třeba dopracovat ještě v letošním 
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roce). Celkové náklady na realizaci mostů a svodnic činí cca 6 mil. Kč s předpokladem na 
snížení ceny soutěží o cca 20%.  

 
 

 
V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 4. 2011 plyne: 
 

• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 238.880 tis. Kč byl k 30. 4. 2011 
naplněn na 30,93 %, tj. částkou ve výši 73.893,41 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 258.170 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 58.606,33 tis. Kč, tj. na 
22,70 %. 

 

• zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 4. 2011 
zachycuje následující tabulka: 

 
 

 
k 1.1.2011 k 30.4.2011

základní běžný účet 11 258 933,26 Kč 14 463 257,36 Kč
příjmový účet 890 119,45 Kč 5 359 666,90 Kč
výdajový účet 34 737 129,12 Kč 41 951 408,97 Kč
fond rozvoje bydlení 76 650,25 Kč 189 913,44 Kč
sociální fond 99 526,27 Kč 385 187,01 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 47 062 358,35 Kč 62 349 433,68 Kč

depozitní účet 3 803 958,37 Kč 2 177,20 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 3 803 958,37 Kč 2 177,20 Kč  


