
Městský úřad Moravská Třebová 

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 9. 2013 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 169.770 tis. Kč byl k 30. 9. 2013 naplněn 
částkou 132.392,94 tis. Kč na 77,98 %. 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 30. 9. 2013 je uvedeno na stranách 6, 7, 8 a 9 
tabulkové části rozboru hospodaření.  
Vzhledem ke schválenému rozpočtu ve výši 95.750 tis. Kč se jeví k 30. 9. 2013 vývoj daňových 
příjmů jako zhruba odpovídající. Rozpočet je naplňován na 78,23 %. Alikvotní roční podíl by měl 
činit k 30. 9. 2013 cca 75 %. Třetí čtvrtletí je tradičně období s nejvyšší daňovou výtěžností (zejména 
měsíce červen a červenec). V červnu 2013 byly na účet města přijaty daňové příjmy ve výši  
11.711,75 tis. Kč. Meziroční nárůst daňových výnosů, ve vazbě na novelu zákona o rozpočtovém 
určení daní, oproti stejnému období minulého roku činí cca 14 %. 
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 13.640 tis. Kč byl k 30. 9. 2013 
naplněn na 92,40 %, tj. ve výši 12.603,73 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je 
uvedeno v tabulce č. 1.  
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2012
Rozpočet

2013
Skutečnost
k 30.9.2013

Odbor maj. města a komunál. hosp. VHP 31 000,00 0,00 8 000,00
Odbor výstavby a územního plánování 131 000,00 130 000,00 458 850,00
Odbor vnitřních věcí 988 020,00 980 000,00 714 770,00
Obecní živnostenský úřad 194 855,00 190 000,00 147 525,00
Odbor majetku města a komunál. hosp. 4 540,00 5 000,00 2 430,00
Odbor dopravy 2 081 470,00 2 075 000,00 1 874 850,00
Odbor životního prostředí 74 210,00 70 000,00 96 000,00

CELKEM 3 505 095,00 3 450 000,00 3 302 425,00  
 
Z tabulky vyplývá, že se v letošním roce podaří naplnit plánované příjmy ze správních poplatků. 
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Běžné dotace  
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 27.889,80 tis. Kč byl k 30. 9. 2013 naplněn 
na 66,51 %, tj. celkem 18.548,82 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude 
město teprve přijímat je uveden na straně 3 tabulkové části rozboru hospodaření. 
 
Nižší plnění je dáno zejména nenaplňováním položek související s neinvestičními dotace u projektů 
spolufinancovaných z EU (Ošetření významných stromů na území města a Zvýšení kvality řízení a 
poskytovaných služeb). 
 
V tab. č. 2 je uveden přehled neinvestičních přijatých dotací od obcí za dojíždějící žáky a  za výkon a 
za výkon přenesené působnosti. 
 
Tab. č. 2 – Dotace od obcí za dojíždějící žáky a za výkon přenesené působnosti  
 

Dotace od obcí
Skutečnost

k 30. 9 .2013 (v Kč)
Vranová Lhota 3 000,00
Útěchov 1 500,00
Staré Město 4 500,00
Dlouhá Loučka 3 000,00
Mladějov na Moravě 1 500,00
Třebařov 9 000,00
Kunčina 4 500,00
Městečko Trnávka 7 500,00
Křenov 4 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 39 000,00
Rozstání 20 000,00
Malíkov 5 000,00
Linhartice 65 000,00
Bezděčí 5 000,00
Staré Město 45 000,00
Radkov 20 000,00
Dětřichov 60 000,00
Boirušov 55 000,00
Gruna 25 000,00
Útěchov 60 000,00
Za dojíždějící žáky 360 000,00
CELKEM 399 000,00  
 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na výkon činnosti SPOD – dotace 
byla do rozpočtu zahrnuta v předpokládané výši, potvrzení skutečné výše dotace bylo městu 
zasláno až v v srpnu letošního roku. Celková výše dotace pro rok 2013 činí 1.107.062 Kč. 
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• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na výkon činnosti odborného lesního 
hospodáře – částka 241,07 tis. Kč představuje dotaci na výkony činností odborného lesního 
hospodáře ve II. čtvrtletí roku 2013. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na projekt Technologické centrum, 
vnitřní integrace a elektronická spisová služba – část výdajů tohoto projektu měla neinvestiční 
charakter, je na ně tedy také navázána neinvestiční dotace přijatá na účet města dne  
30.09.2013 ve výši 296,52 tis. Kč. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – program Podpora obnovy kulturních 
památek (Olomoucká 146/18) – město, spolu s částkou 100 tis. Kč, obdrželo rozhodnutí 
z Ministerstva kultury ČR o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – 
domu Olomoucká 146/18 z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností. Rozpočet je upraven v souladu s vydaným rozhodnutím. 
 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – Přípravu energetických projektů 
řešených metodou EPC (Program EFEKT 2013)- město požádalo Ministerstvo průmyslu a 
obchodu o dotaci ze Státního programu na úspory energií a využití obnovitelných zdrojů 
energie EFEKT 2013, aktivita E.2 Příprava energetických projektů řešených metodou EPC. 
Naší žádosti bylo vyhověno a obdrželi jsme dotaci ve výši 100 tis. Kč. 

 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na Fotofestival Mor. Třebová 2013 – 
Kulturní služby Moravská Třebová uspěly se žádostí o dotaci ve výši 15 tis. Kč na pořádání 
fotofestivalu. 
 

• Neinv. transfery ze SFŽP (Ošetření významných stromů na území města) – navýšení 
předpokládané dotace o částku 100 tis. Kč vychází ze zpracované žádosti o platbu. Na projektu 
proběhne v týdnu od 14.10. do 18.10. fyzická kontrola realizace opatření pracovníky Státního 
fondu životního prostředí, poté by již nic nemělo bránit administraci žádosti o platbu. 
 

• Neinv. transfery z OPLZZ (projekt - Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb) – původní 
rozpočtový předpoklad nebude naplněn, v rámci projektu bude v letošním roce přijata pouze  
1. zálohová platba ve výši 903,05 tis. Kč. Další platby nemůžeme v letošním roce očekávat, 
proto je navrženo krácení příjmové části rozpočtu. 

 
 

 
 

2. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 24.630,20 tis. Kč byl k 30. 9. 2013 
naplněn na 75,01 %, tj. ve výši 18.475,34 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech 
města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (13.108,87 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových 
příjmů k 30. 9. 2013).  
 
 

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 30.9.2013 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2012) 459 126,00
Věcné břemeno 49 358,45
Splátky starých pohledávek 13 386,00
Prodej dřeva 92 906,90
Přefakturace 2012 42 084,71
Přeložka vysokého napětí Udánský kopec - vyúčtování 2012 147 298,07
LIKO, a.s. - barevný plech 4 605,00
Ostatní (menší než 5.000 Kč) 10 572,80

CELKEM 819 337,93  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Propagační materiál – návrh rozpočtové úpravy koresponduje s vývojem příjmů z prodeje 
propagačních materiálů. Nárůst příjmů je dán zejména prodejem publikace Cesta od renesance 
k baroku. 

 

• Příjmy z provozu aquaparku -  je navržena úprava rozpočtu podle skutečně realizovaných 
příjmů v této plavecké sezóně. 
 

• Příjmy z provozu veřejného WC – i tady úprava rozpočtu odpovídá vývoji naplňování položky. 
 

• Příjmy z provozu FVE – zelený bonus,… - již potvrzená výše zeleného bonusu k vyplacení činí 
více než 360 tis. Kč, z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu, která tento stav zohledňuje.  
 

• Příjmy z úroků – s poklesem zůstatku prostředků města na účtech, klesá i výše poskytnutých 
úroků, plánované částky 200 tis. Kč se nepodaří v letošním roce dosáhnout. Předpokládáme 
příjmy ve výši cca 120 tis. Kč, proto je navrženo snížení rozpočtu o 80 tis. Kč. 
 

• Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smluv o reklamě) – úprava rozpočtu se týká příjmu 
z reklamní smlouvy uzavřené s firmou VHOS, a.s. na částku 15 tis. Kč bez DPH. 
 

• Úhrada nákladů pohřebného (MMR ČR) – město se opakované v letošním roce obrátilo na 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se žádostí o úhradu nákladů na pohřebné vynaložených 
z vlastních zdrojů (pohřby občanů bez příbuzných popř. bez majetku). Naší žádosti bylo 
vyhověno, rozpočet je tedy upraven o přijatou náhradu (zároveň je upravena i položka 
rozpočtových výdajů, ke které probíhá úhrada pohřbů – Pohřebnictví). 

 

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

II. Kapitálové příjmy 
 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 99.440 tis. Kč byl k 30. 9. 2013 naplněn na 9,51 %, tj. 
do rozpočtu města bylo přijato celkem 9.459,06 tis. Kč. Propad v kapitálových příjmech je ovlivněn 
zejména nižším plnění u dotací na realizaci projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Navržené 
rozpočtové úpravy u investiční a neinvestičních dotací již korespondují s aktuálními informacemi o 
administraci a realizaci těchto projektů. Zároveň úzce souvisí tyto navržené změny s požadavkem 
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finančního výboru na zpracování aktualizovaného rozboru kapitoly kapitálové příjmy a to zejména v 
návaznosti na vlastní zdroje města. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Odvod nájemného z VHČ na financování investic popř. oprav – navržená úprava rozpočtu 
souvisí s realizací obnovy a restaurování štukové výzdoby a omítek kleneb společných prostor 
domu Olomoucká 146/18. Na realizace oprav a restaurování poskytlo MK ČR dotaci ve výši 
100 tis. Kč, celkové náklady jsou vyčísleny na cca 170 tis. Kč, spolupodíl města bude hrazen 
z prostředků hospodářské činnosti. 

 

• Investiční dotace z regionální rady – Cesta od renesance k baroku – v letošním roce se podaří 
dokončit administraci pouze 1. podané žádost o platbu, která byla podána již v roce 2012. 
Příjmy z ní plynoucí pro rozpočet města jsou vyčísleny na cca 11,4 mil. Kč. V této položce je 
nejvýznamnější propad v oblasti kapitálových příjmů v tomto roce. 
 

• Investiční dotace - Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová služba – 
úprava rozpočtu souvisí s celkovým objemem přijatých investičních dotace na realizaci tohoto 
projektu v roce 2013. 
 

• Investiční dotace - kompostárna Hamperk – předpokládaná dotace vyplývající ze způsobilých 
výdajů projektu ve vazbě na realizované výběrové řízení na dodavatele stavby a technologie 
by měla činit cca 7,5 mil. Kč, žádost o platbu by měla být podána i vyřízena ještě v letošním 
roce. 
 

• Investiční dotace ze SFŽP a SR - Odkanalizování Udánek, Boršova a Sušic,…pokles 
předpokládaných příjmů souvisí s posunem realizace části díla do roku 2014, současné jsou 
upraveny i investiční výdaje a položka financování – přijaté půjčky ze SFŽP (i tyto položky 
s realizací díla souvisí). 
 

• Investiční dotace - Lokální biocentrum Knížecí louka – v letošním roce, dle harmonogramu 
realizace projektu, nebude podávána žádná žádost o platbu, neobdržíme tedy žádnou dotaci. 

 
 
 
III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů bez rozsáhlejších oprav majetku ve výši  
159.126 tis. Kč byl k 30. 9. 2013 vyčerpán na 63,33 %, tj. čerpání ve výši 100.767,19 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Technické služby – správa sportovišť – příspěvek na správu zimního stadionu – vyúčtování 
nákladů na energie za rok 2012, které vstoupilo do rozpočtu roku 2013 navyšuje původní 
rozpočet o částku cca 400 tis. Kč oproti předpokladu. 
 

• Technické služby – správa sportovišť – nátěr kovové konstrukce zastřešení – na základě 
statických a revizních posudků došlo z významnému omezení požadovaného rozsahu nátěru 
kovové konstrukce. Vlastní nátěr realizoval správce svými zaměstnanci, původní rozpočet byl 
nadhodnocen o cca 1 mil. Kč. 

 

•  Technické služby – silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – je navržen přesun části 
rozpočtu do investičních výdajů s ohledem na realizované akce (chodník Dr. Jánského). 
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• Technické služby – správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB -  zvýšené čerpání 
k 30.9. je ovlivněno zejména opravami vandaly poškozeného vybavení pořízeného v rámci 
projektu (lavečky, informační kiosek,…). Navýšení rozpočtu již počítá jen s náklady na 
správu do konce tohoto roku (správce zahrad, údržba zahrad a ostatních travnatých ploch, 
vodné,…).  

 

• Opravy kanalizace města dle plánu obnovy – rozpočet je navýšen o částku 25 tis. Kč, určenou 
na opravu nabouraného sloupku rozvodny k čerpací stanici kanalizace v ulici Na Stráni. 
Sloupek nabouralo nezjištěné vozidlo, tento typ škody je v pojištění města podmíněn 
spoluúčastí ve výši 20 tis. Kč, téměř celou škodu tedy budeme nuceni uhradit z vlastních 
zdrojů. 
 

• MŠ Piaristická – výměna oken – s ohledem na realizované vícepráce při obnově střechy na 
budově, nebude další etapa výměny oken realizována v letošním roce.  
 

• MŠ Piaristická – oprava střechy – vícepráce související s výměnou části shnilých krovů byly 
vyčísleny na cca 30 tis. Kč. Dále, s ohledem na revizní zprávu, která konstatuje havarijní stav 
hromosvodu na budově, byl v rámci opravy střechy instalován také nový hromosvod s 5 svody 
a uzemněními (60 tis. Kč). 
 

• ZŠ Palackého – posouzení stavu luxferů – s ohledem na revizní zprávu byl v 1. fázi řešení 
problému s luxfery v tělocvičně objednán posudek jejich stavu se záměrem realizace oprav až 
v příštím roce. 
 

• ZŠ Palackého – oprava uzemnění hromosvodů – úprava rozpočtu vychází z rozpočtu pro 
výběrové řízení, je pravděpodobné vysoutěžení nižší ceny, rozpočet je tedy upraven s určitou 
rezervou. 
 

• ZŠ Palackého – záměr zateplení – s ohledem na charakter v budoucnu realizovaných výdajů 
jsou výdaje na přípravné práce v letošním roce přesunuty do investiční části rozpočtu města. 

 

• Informační služby – náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) – původní rozpočet 
předpokládal vzájemné zápočty závazků a pohledávek s tiskárnou i v průběhu celého roku 
2013. Vzhledem k tomu, že se touto cestou podařilo umořit všechny pohledávky po splatnosti, 
začala opět probíhat standardní úhrada faktur za tisk Moravskotřebovského zpravodaje (poprvé 
za srpnový zpravodaj). Rozpočtová úprava ve výši 170 tis. Kč tedy zohledňuje všechny 
předpokládané úhrady za tisk a roznos zpravodaje do konce roku 2013. 
 

• Kulturní služby – Fotofestival Mor. Třebová 2013 – rozpočet je navýšen o dotaci na pořádání 
fotofestivalu z prostředků MK ČR ve výši 15 tis. Kč. 

 

• Digitalizace městského kina – po doručení faktury s položkovou specifikací dodávky došlo ke 
zpřesnění rozdělení výdajů na nákup DHIM a služby (provozní výdaje) a pořízení investičního 
majetku. Z tohoto důvodu je navržen přesun částky 500 tis. Kč z investiční části rozpočtu do 
provozní části. 
 

• Centrum volného času – zejména u dodávek služeb byla při tvorbě rozpočtu na rok 2013 
podhodnocena očekávaná skutečnost. Jen náklady na úklid prostor dosahují částky cca  
40 tis. Kč, oproti rozpočtu ve výši 10 tis. Kč. Očekáváme určitou úsporu výdajů u výkonu 
terénní práce, ta však zatím není do úprav rozpočtu promítnuta. 
 

• Nízkoprahové centrum – původní provozní výdaje u městského objektu užívaného 
nízkoprahovým centrem Díra byly odhadnuty chybně (objekt v této podobě nebyl do té doby 
celoročně užíván). Zejména náklady na vytápění prostor přesáhly předpoklad, proto je 
navrženo navýšení rozpočtu o částku 15 tis. Kč na úhradu provozních nákladů do konce roku 
2013. 
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•  Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotace ve výši 241,07 tis. Kč na činnost 
odborného lesního hospodáře ve 2. čtvrtletí roku 2013. 
 

• Sadové úpravy ve městě (PD a žádost o dotaci) – původní rozpočet byl podhodnocen, ze 
smlouvy o dílo vychází celkové náklady ve výši cca 140 tis. Kč. 

 

• Bezpečnost a veřejný pořádek pořízení služebního vozu – původně bvlo předpokládáno 
pořízení vozidla na leasing, z výběrového řízení však vzešla jiná forma – pořízení vozidla na 
úvěr. To zásadně mění účtování o výdajích, součástí provozního rozpočtu městského policie 
zůstanou pouze úroky hrazené z úvěru a poplatek za zprostředkování úvěru. Náklady na  
pořízení vozidla jsou přesunuty do investičních výdajů, položky – Pořízení nového služebního 
vozidla MěP a přijetí úvěru a jeho splácení je zařazeno do položek financování – Investiční 
úvěr na pořízení vozu městského policie a Splátky jistin úvěrů. 
 

• Správa a rozšíření kamerového systému – část výdajů, původně zařazených do investic, je 
s ohledem na jejich charakter přesunuta do provozních výdajů. 
 

• Cesta od renesance k baroku – provozní výdaje – i u tohoto projektu realizujeme neinvestiční 
výdaje a projekt byl původně v celém rozsahu zařazen do investičních výdajů, proto dochází 
postupně k přesunům mezi rozpočtovými kapitolami. 
 

• Správa a údržba FVE – úprava rozpočtu má vazbu na skutečné čerpání položky. 
 

• Projekty řešené metodou EPC – rozpočet je navýšen jednak o přijatou dotaci ve výši  
100 tis. Kč na přípravu úsporných projektů řešených metodou EPC u 8 objektů města a dále 
pak také o část nákladů spoluúčasti města na zpracování analýzy (dle uzavřené smlouvy o dílo) 
ve výši 30 tis. Kč (původní předpoklad ve schváleném rozpočtu bylo nižší). 

 

• Protipovodňový val Strážnického – v letošním roce nebude val vybudován, budou realizovány 
pouze přípravné práce z důvodu záměru podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto 
protipovodňového opatření. Tyto přípravné práce jsou přesunuty do investičních výdajů, 
protože val nebude tvořen jen zeminou, bude vybudována i opěrná zeď. 
 

• Činnost místní správy  - platy zaměstnanců vč. zákonných odvodu (vč. SPOD) – původní 
rozpočet vycházel pouze z odhadu výše dotace na výkon činnosti sociálně - právní ochrany 
dětí pro rok 2013, rozpočet je navýšen o rozdíl vyplývající z odhadu výše dotace a potvrzení 
skutečné výše pro rok 2013 (7.062 Kč). 
 

• Projekt zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb – úprava rozpočtu koresponduje 
s celkovým objemem výdajů realizovaných v letošním roce. 

 
 

Na závěr uvádím aktuální stav jednotlivých rozpočtových rezerv po navržených úpravách rozpočtu. 
 

Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků 0  Kč 
Provozní rezerva 80.670 Kč 
Rezerva na krizové řízení 400 000 Kč 
Rezerva na vypořádání úroků Hřebečská 200 000 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Kapitálové (investiční) výdaje a výdaje na rozsáhlejší opravy investičního 
majetku 
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Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 114.650 tis. Kč byl k 30. 9. 2013 čerpán částkou 
44.045,56 tis. Kč, tj. na 38,42 %. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 
3.369 tis. Kč byl k 30. 9. 2013 čerpán částkou 1.009,43 tis. Kč tj. na 29,96 %. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV – rozpočet je aktualizován ve 
vazbě na předpokládané výdaje do konce roku (úprava zohledňuje přesun části díla do roku 
2014 ve vazbě na realizaci výběrového řízení). 

 

• Cesta od renesance k baroku  - část investičního rozpočtu je přesunuta do provozní výdajů (s 
ohledem na charakter realizovaných prací a dodávek). 
 

• Kompostárna Hamperk – úprava rozpočtu odpovídá vysoutěženým cenám na stavební a 
technologickou část včetně nákladů dotačního managementu,… 
 

• Lokální biocentrum – v letošním roce bude realizována jen část díla v rozsahu cca 1,4 mil. Kč. 
 

• Knížecí louka – cyklostezka – snížení rozpočtu vychází z uzavřené smlouvy o dílo. 
 

• Knížecí louka – volnočasový areál – v letošním roce budou hrazeny výdaje na úpravy 
projektové dokumentace požadované městem ve výši cca 40 tis. Kč. 
 

• Rozšíření kamerového systému – část výdajů ve výši 50 tis. Kč je přesunuta do provozního 
rozpočtu městské policie (rozšíření kamerového systému realizovaná v letošním roce měla 
charakter dodávek služeb popř. pořízení majetku). 
 

• Pořízení nového služebného vozidla městské policie – úpravy rozpočtu v investiční i provozní 
části souvisí se změnou způsobu financování vozidla (leasing x úvěr), detailní popis je uveden 
výše v textu. 
 

• Digitalizace městského kina – část výdajů měla provozní charakter, proto je 500 tis. Kč 
přesunuto do provozních výdajů. 
 

• Základní umělecká škola – vytápění sálu – doplnění otopné soustavy zajišťovaly Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. (jako správce zámku) ve spolupráci s městem. Výdaje tedy 
byly uhrazeny z prostředků hospodářské činnosti města. 
 

• Fotovoltaické elektrárny – úpravy rozvaděčů – je navržena úprava rozpočtu v souladu se 
skutečným čerpáním rozpočtu. 
 

• Úpravy kanalizace Jevíčská – vlastní stavební práce nebudou v letošním roce zahájeny. 
 

• Hasiči Sušice, MŠ Sušice a MŠ Boršov – napojení na kanalizaci – v letošním roce budou 
realizovány přípojky k obejektu hasičů a ke školce v Sušicích, přípojka k MŠ Boršov se, 
s ohledem na nedokončení celé kanalizace v Boršově v letošním roce, přesouvá do roku 2014. 
 

• Projekty s předpokládanou dotací ze SFDI původně zařazené v rozpočtu souhrnně se rozpadaní 
na jednotlivé projekty takto: 
 

Stezka pro chodce a cyklisty (od kruhového objezdu k Útěchovu) 80 tis. Kč 
Cyklopruhy Brněnská, Gorazdova, Jevíčská    30 tis. Kč 
Stezka pro chodce a cyklisty (Jevíčská)    50 tis. Kč 
Chodníky s bezpečnostními prvky  (chodník Jevíčská)  60 tis. Kč 
 

• Chodník Dr. Jánského – vybudování nového chodníku má investiční charakter, proto jsou 
náklady na jeho vybudování přesunuty z provozního rozpočtu, položky – Běžná údržba a 
opravy komunikací. 
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• ZŠ Palackého – záměr zateplení  (audit, příprava projektu) – plánovaný projekt má investiční 
charakter, proto jsou původně rozpočtované provozní výdaje ve výši 510 tis. Kč přesunuty do 
investičních výdajů. 
 

• Protipovodňový val Strážnického – částka 100 tis. Kč je přesunuta z provozní části rozpočtu, 
kam byl původně val zařazen. Letos budou realizovány pouze přípravné práce z důvodu 
záměru podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto protipovodňového opatření.  
 

• Rozsáhlejší opravy majetku – regenerace MěPR  - z položek Obnova fasády nám. TGM 27/39, 
Restaurování kamenných prvků nám. TGM 27/39 je oddělena nová položka Obnova 
parcelační zdi nám. TGM 28/37, která byla původně součástí rozpočtu oprav domu s č.p. 27. 
Parcelační zeď sice těsně přiléhá k tomuto domu, katastrálně je však zařazena k domu s  
č. p. 28. Položka Dokončení nezbytných úprav zámku nezahrnovala náklady na zpracování PD 
a výkazu výměr pro poptávkové řízení, proto je navržena úprava rozpočtu o částku 10 tis. Kč. 
 
 
 
 

  

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 9. 2013 plyne: 
 
• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 269.210 tis. Kč byl k 30. 9. 2013 

naplněn na 52,69 %, tj. částkou ve výši 141.852 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 277.145 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 145.822,18 tis. Kč, tj. 
na 52,62 %, 
 

• součástí položek financování se na straně příjmů jsou jednak zůstatky prostředků na účtech města, 
u kterých dochází v rámci tohoto rozboru ke zvýšenému zapojení zejména z důvodů výpadků u 
kapitálových příjmů. Součástí položek financování na straně příjmů je také bankovní úvěr přijatý 
od České spořitelny, a.s. a půjčka od SFŽP na realizaci projektu týkajícího se kanalizace a 
modernizace ČOV (rozpočet je upraven v souladu s očekávanou skutečností). Dále je nově 
součástí položek financování na straně příjmů očekávaný úvěr na pořízení nového služebního 
vozidla městské policie ve výši cca 105 tis. Kč. Na straně výdajů je pak navýšena položka 
financování Splátky jistiny úvěrů o předpokládané splátky úvěru na pořízení služebního vozidla 
městské policie do konce roku 2013. 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.  
 

• zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 9. 2013 
zachycuje následující tabulka: 
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k 1.1.2013 k 30.9.2013
základní běžný účet 5 866 264,52 Kč 4 311 586,74 Kč
příjmový účet 13 906 760,48 Kč 16 923 521,49 Kč
účet u ČNB 0,00 Kč 2 333 342,94 Kč
výdajový účet 11 845 688,04 Kč 3 150 607,99 Kč
fond rozvoje bydlení 191 085,94 Kč 202 600,09 Kč
sociální fond 34 439,26 Kč 222 174,02 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 31 844 238,24 Kč 27 143 833,27 Kč

depozitní účet 7 367,96 Kč 503 145,34 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 7 367,96 Kč 503 145,34 Kč  
 


