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Komentář k rozpočtu města na rok 2013 
(částky, u kterých není uvedeno „v tis. Kč“ jsou uvedeny v Kč) 

 
 

1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) 
 

Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na rok 2013 jsou rozhodující údaje uvedené na 
straně 5 tabulkové části návrhu rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění k 31. 12. 2012, 
schválený rozpočet a také předpokládané příjmy podle schváleného státního rozpočtu pro roky 2012 
a 2013.  

 
V rámci návrhu rozpočtu daňových příjmů je v roce 2013 zohledněna novela zákona o 

rozpočtovém určení daní.   
 
Když srovnáme upravené rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost k 31. 12. 

2012, lze konstatovat, že odhadnutý celkový výnos byl mírně podhodnocen. Celkové daňové 
výnosy převýšily schválený rozpočet o cca 2,2 mil. Kč. Výpadek v naplňování daně z přidané 
hodnoty byl nahrazen vyšším plněním u daně z příjmů právnických osob.  

 
Upravený celkový rozpočet sdílených daní (77.950 tis. Kč) byl v roce 2012 přečerpán o více než 

1,3 mil. Kč. Oproti roku 2011 však došlo k dalšímu meziročnímu propadu sdílených daní. Lze tedy 
konstatovat, že bohužel i v roce 2012 nadále přetrvávala stagnace vývoje sdílených daňových 
příjmů.  

 
Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly v roce 2012 o 193,39 tis. Kč nižší než v roce 

2011 (meziroční pokles o cca 0,22 %), nadále se tedy jedná o 12,23% pokles ve srovnání s výnosy 
roku 2008. 

 
V návrhu rozpočtu na rok 2013 není vhodné vycházet (jako v předchozích letech) 

z předpokládaných příjmů z daní, které jsou na letošní rok naplánovány v rámci již schváleného 
státního rozpočtu. Ukázalo se, že i odhad v rámci státní rozpočtu v letech 2010-2012 byl výrazně 
nadhodnocený ve srovnání s dosaženou skutečností. Lze tedy předpokládat, že i odhad výnosu 
z daní v roce 2013 dle novely zákona o rozpočtovém určení daní bude nadhodnocený. 

 
V tabulkové části rozpočtu města je pro rok 2013 u daňových výnosů předpokládán nárůst o cca 

11 %. Návrh rozpočtu sdílených a výlučných daní v roce 2013 vychází z predikce zpracované 
ekonomem Ing. Luďkem Tesařem, který se problematikou veřejných financí zabývá již od roku 
2002. 
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Následující graf zachycuje vývoj sdílených daňových příjmů od roku 2009 včetně návrhu plnění 

sdílených daňových příjmů pro rok 2013. 
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rok 2009 18 251 1 865 1 562 19 500 37 856

rok 2010 18 451 1 727 1 552 18 924 39 988

rok 2011 19 170 889 1 674 17 516 40 304

rok 2012 19 432 1 176 1 943 18 986 37 745

rok 2013 návrh 22 370 630 2 320 21 580 41 850

tis. Kč

Přehled vývoje sdílených daňových  příjmů od roku 2009

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013 návrh

 S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem navrhujeme rozpočet sdílených daní pro 
rok 2013 v celkové výši 88.750 tis. Kč.  

 
U výlučných daňových příjmů je rozpočet mírné snížen ve srovnání se skutečností roku 2012. 
  
Návrh rozpočtu poplatku za komunální odpad byl sestaven za pomoci údajů z minulého období. 

Pro rok 2013 byla sazba poplatku stanovena na částku 488 Kč (stejně jako pro rok 2012). 
 
Nejvýznamnějšími položkami správních poplatků byly v roce 2012 správní poplatky vybrané 

odborem dopravy a odborem vnitřních věcí. Meziročně však došlo k poklesu výnosů u části 
správních poplatků. 
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Z příjmů města již pomalu mizí správní poplatek na provozovaný VHP, místní poplatek za 
provozovaný VHP byl zrušen od 1. 1. 2012. Problematiku loterií, výherních hracích přístrojů 
(VHP), videoloterijních terminálů (VLT),… upravuje jednak obecně závazná vyhláška města č. 
3/2012 o stanovení času, ve kterém mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území 
města Moravská Třebová a stanovení míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her 
zakázáno. Dále je tato oblast upravena zákonem 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 
platném znění, který nově (od roku 2012) vymezuje rozpočtové určení odvodu z loterií VHP a 
VLT. 

Nově jsou ale součástí rozpočtu města od roku 2012 odvody následujících výnosů: 
1) odvod 30 % podílu z dílčího odvodu jiných forem než přístrojů a videoterminálů – tato 

položka zůstane součástí rozpočtu města i při vymístění VHP a VLT v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou. Celkový roční výnos je odhadován na úrovni sdílené části daně 
z příjmů fyzických osob bez motivační složky. Skutečnost za rok 2012 činila u tohoto 
odvodu 324,84 tis. Kč. 

2) odvod 80 % z dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
herních zařízení – tento výnos by se měl výrazně snižovat v návaznosti na příslušná 
ustanovení obecně závazné vyhlášky města, měl by se blížit k nule nejpozději ke konci roku 
2014, pokud se naplní předpoklad odchodu provozovatelů z města (přičemž roční výnos 
v roce 2012 převyšoval částku 3,7 mil. Kč). 

 
V následující tabulce uvádíme podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků od roku 2009.  
 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost 

2009
Skutečnost 

2010
Skutečnost 

2011
Skutečnost 

2012

Odbor výstavby a územního plánování 126 300,00 183 785,00 132 818,00 131 000,00
Odbor vnitřních věcí 936 800,00 940 065,00 1 007 935,00 988 020,00
Obecný živnostenský úřad 249 650,00 229 445,00 242 405,00 194 855,00
Odbor majetku města a kom.. hosp. 11 700,00 4 830,00 6 325,00 4 540,00
Odbor dopravy 2 308 140,00 1 998 500,00 2 129 320,00 2 081 470,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2 700,00 4 170,00 6 705,00 0,00
Odbor finanční 2 700,00 4 500,00 0,00 0,00
Odbor životního prostředí 116 810,00 112 150,00 88 750,00 74 210,00

Správní poplatky celkem (mimo VHP) 3 754 800,00 3 477 445,00 3 614 258,00 3 474 095,00
Odbor maj. města a kom. hosp. VHP 279 000,00 359 000,00 28 000,00 31 000,00

Správní poplatky celkem 4 033 800,00 3 836 445,00 3 642 258,00 3 505 095,00
 

 

 
V roce 2012 bylo do rozpočtu města přijato 31.000 Kč (správní poplatek za VHP) a odvod ½ 

správního poplatku finančnímu úřadu již v roce 2012 nebyl realizován (došlo ke změně zákona o 
loteriích). 
 

Nejvýznamnější skupinou správních poplatků jsou i nadále poplatky odboru dopravy. Vybrané 
správní poplatky vyplývající z dopravních agend, tvořily v roce 2012 cca 59 % celkového objemu 
vybraných správních poplatků (stejně jako v roce 2011). 

 
S ohledem na tyto skutečnosti navrhujeme rozpočet správních poplatků, jehož podrobné členění 

je uvedeno v následující tabulce. 
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SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2012
Návrh

rozpočtu 2013
Odbor maj. města a komunál. hosp. VHP 31 000,00 0,00
Odbor výstavby a územního plánování 131 000,00 130 000,00
Odbor vnitřních věcí 988 020,00 980 000,00
Obecní živnostenský úřad 194 855,00 190 000,00
Odbor majetku města a komunál. hosp. 4 540,00 5 000,00
Odbor dopravy 2 081 470,00 2 075 000,00
Odbor životního prostředí 74 210,00 70 000,00

CELKEM 3 505 095,00 3 450 000,00  
 
V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých místních poplatků v letech 2009-2012 
(v tis. Kč).  
 

Místní poplatky
SK

 2009
SK

 2010
SK

 2011
SK

 2012
R

 2013
Poplatek ze psů 199,59 200,20 191,47 262,96 260,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 276,16 292,02 289,89 272,14 270,00
Poplatek ze vstupného 32,26 37,57 0,15 0,00 0,00

Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP) 508,01 529,79 481,51 535,10 530,00
Místní poplatek za provozovaný VHP 529,51 388,53 754,63 1 510,81 0,00
Poplatek za komunální odpad 4 925,63 4 972,75 4 829,98 4 814,20 4 800,00

Místní poplatky celkem 5 963,15 5 891,07 6 066,12 6 860,11 5 330,00  
 
VHP výherní hrací přístroj 
SK skutečnost 
R návrh rozpočtu 
 

Uvedené místní poplatky (ze psů, užívání veřejného prostranství) tvoří pouze malou část všech 
poplatků inkasovaných do rozpočtu města. Poplatek za komunální odpad roste popř. klesá se 
změnou ceny poplatku (v návaznosti na vývoj nákladů na sběr a likvidaci komunálního odpadu). 
Ostatní místní poplatky nejsou vázány na růst běžných výdajů.  
 

Dále je uveden přehled naplňování ostatních poplatků (v tis. Kč) od roku 2009.  
 

Ostatní poplatky (v tis. Kč)
SK

2009
SK

2010
SK

2011
SK

2012
R

2013
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší 5,50 4,80 6,10 9,10 10,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy 11,69 65,59 81,83 13,71 10,00
Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů 344,02 388,53 79,69 57,50 0,00
Odvod výnosů z loterií 0,00 0,00 0,00 267,34 350,00
Odvod výnosů z VHP a VLT 0,00 0,00 0,00 3 717,12 4 000,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 594,80 480,20 512,30 457,30 450,00

Ostatní poplatky 956,01 939,12 679,92 4 522,07 4 820,00  
 

Na závěr tohoto dílčího rozboru uvádíme přehled (1) správních, (2) místních a (3) ostatních 
poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech 2009-2012 včetně návrhu rozpočtu 
těchto poplatků na rok 2013. 
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Druh poplatku (v tis. Kč)
SK         

2009
SK         

2010
SK         

2011
SK         

2012
R         

2013
Správní poplatky 4 033,80 3 936,99 3 643,26 3 505,10 3 450,00
Místní poplatky 5 963,15 5 891,07 6 066,12 6 860,11 5 330,00
Ostatní poplatky 956,01 939,12 679,92 4 522,07 4 820,00

Poplatky celkem 10 952,96 10 767,18 10 389,30 14 887,28 13 600,00
Místní poplatek za komunální odpad -4 925,63 -4 972,75 -4 829,98 -4 814,32 -4 800,00

Poplatky celkem 6 027,33 5 794,43 5 559,32 10 072,96 8 800,00  
 

Z údajů v poslední tabulce je zřejmý pokles výnosů ze správních poplatků a místních poplatků. 
Významně narostly výnosy z ostatních poplatků z důvodu nových odvodů, které byly součástí 
rozpočtu města poprvé v roce 2012 (jejich struktura je popsána výše v textu). 

Poplatek za komunální odpad je pro potřeby meziročního srovnání odečten, protože jeho změna 
je dána změnou výše nákladů na likvidaci komunálního odpadu.  

 
2. Běžné (neinvestiční) dotace 

 

V návrhu rozpočtu je počítáno jak s běžnými tak i s investičními (resp. dalšími účelovými) 
dotacemi. Příjem dalších účelových investičních a neinvestičních dotací (zejména dotace 
z programu regenerace městské památkové rezervace) bude předmětem případných úprav rozpočtu 
v průběhu roku.  

 
Součástí souhrnné dotace ze státního rozpočtu ve výši 18.071,60 tis. Kč je v roce 2012 jen 

dotace na výkon státní správy. V porovnání s rokem 2012 došlo k celé řadě významných změn ve 
struktuře této dotace. Počínaje rokem 2013 je obsahem finančního vztahu státního rozpočtu ČR k 
rozpočtu města už jen příspěvek na výkon státní správy, jehož výše nebyla pro rok 2013 
valorizována. 

 
V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla 

účinnosti 1. 1. 2013, již součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí není 
příspěvek na školství, jehož výše činila v roce 2012 1.833,40 tis. Kč. Tento příspěvek se stal 
součástí sdílených daňových příjmů obce. 

 
Dále byla také pro rok 2013, z důvodu úsporných opatření vlády, zcela zrušena dotace na výkon 

zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů na obce (Městská knihovna Ladislava 
z Boskovic). V našem případě se jedná o nezanedbatelný výpadek v oblasti rozpočtových příjmů ve 
výši téměř 2 mil. Kč.  

 
Dotace na výkon státní správy v celkové výši 18.071.600 Kč je určena na částečnou úhradu 

výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2013 byla při výpočtu výše dotace zohledněna 
změna počtu obyvatel u jednotlivých správních obvodů. V konstrukci příspěvku pro rok 2013 došlo 
k návratu ke kumulovanému způsobu výpočtu příspěvku, tak jak tomu bylo v roce 2009.  

Meziročně dochází k poklesu tohoto příspěvku u města Moravská Třebová o 151.800 Kč 
(meziroční pokles o cca 1 %).  

 
 

Další skupinou dotací v roce 2012 jsou dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. 
V roce 2012 je součástí této skupiny dotací jen: 

 

• dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí - dotace je poskytována 
v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí čtvrtletně na základě statistických 
výkazů agendy sociálně právní ochrany dětí. Do rozpočtu města je zahrnuta 
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předpokládaná výše dotace (k dnešnímu dni nebyla na účet města poslána zatím žádná 
záloha dotace). 
 

• dotace na volby prezidenta ČR – dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti 
s volbou prezidenta ČR činí 324,60 tis. Kč. 

 
 

Součástí rozpočtu města na rok 2013 jsou také další běžné dotace ze státního rozpočtu: 
 

 

• neinv. transfery ze SFŽP na realizaci projektu Ošetření významných stromů na území 
města – jedná se dotaci z Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní osa 6 – 
Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. – Podpora regenerace 
urbanizované krajiny. 
 

• Neinv. transfery z OPLZZ – projekt – Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ 
Moravská Třebová – jedná se o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, prioritní osa 4.4a – Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 
4.4.a.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. 

 
Kromě dotací ze státního rozpočtu je počítáno i s dotacemi od obcí. Konkrétně jde zejména o 

tyto dotace: 
 

• dotace za dojíždějící žáky – návrh rozpočtu vychází z předpokladu výpočtu nákladů za 
dojíždějící žáky stejnou metodikou jako v roce 2012 při zvýšení příspěvku na 1 žáka o 1.000 
Kč. 

 

• dotace za výkon přenesené působnosti – rozpočet je navržen podle skutečnosti roku 2012. 
 

 
3. Nedaňové příjmy 

 

Návrhy rozpočtů jednotlivých položek ostatních nedaňových příjmů vychází ze skutečnosti 
dosažené v předcházejícím roce. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější 
příjmy z pronájmu majetku. Všechny tyto příjmy korespondují se smluvními vztahy, které je 
upravují.  
 

Do příjmů z vlastní činnosti je opět zahrnut i příjem z provozu aquaparku, který je určen na krytí 
provozních nákladů (provoz aquaparku je zahrnut do rozpočtu Technických služeb Moravská 
Třebová, s.r.o.). Navržený rozpočet koresponduje s příjmy roku 2012.  

 
Mimořádné položky ostatních nedaňových příjmů tvoří: 
 

• příjmy z pronájmu majetku Technické služby Moravská Třebová, s.r.o., – do příjmů jsou 
zahrnuty také příjmy z nájmu, které souvisí s pronájmem nově vybudované východní 
tribuny zimního stadionu a také jejího vnitřního vybavení. 

 

• příjmy z pronájmu majetku VHOS – příjmy z nájmu souvisí se cenou stočného v roce 
2013. 
 

• příjmy z pronájmu majetku Vytep Uničov – v roce 2012 byly prodány kotelny města, 
nájemné v roce 2013 tak zahrnuje jen zůstatek příjmů z provozovaného tepelného 
zařízení. 

 

• příjmy z provozu PCO (městská policie) – pult centrální ochrany byl pořízen v roce 2010, 
rozpočet na rok 2013 vychází z finančního objemu vypočteného dle stávajících smluv o 
připojení. 

 
 



 
Komentář k rozpočtu města na r. 2013    strana 7 

 

• doplatek mzdových nákladů pracovníků vykonávajících SPOD – v souladu s platnou 
metodikou byly do výdajů související s výkonem sociálně právní ochrany dětí zahrnuty 
výdaje na mzdy a pracovní pohotovosti pracovníků, kteří tuto agendu vykonávají. 
Překročení poskytnuté dotace dosáhlo 400,96 tis. Kč, o doplatek těchto nákladů jsme 
požádali v rámci finančního vypořádání za rok 2012. S ohledem na metodiku upravující 
způsob doplatku vynaložených nákladů není součástí návrhu rozpočtu města celá 
překročená částka, ale jen 200 tis. Kč (nemáme jistotu úhrady vynaložených nákladů 
v plné výši). O případný doplatek dotace v plné výši bude rozpočet města upraven 
v průběhu roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Kapitálové příjmy 
 

V návrhu rozpočtu města na rok 2013 je počítáno jednak s příjmy z prodeje majetku města a dále 
také s předpokládanými investičními dotacemi poskytnutými z prostředků Evropské unie a státního 
rozpočtu popř. Státního fondu životního prostředí ČR (na realizaci projektů Cesta od renesance 
k baroku, Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová služba, Odkanalizování 
Udánek, Sušic a Boršova vč. modernizace ČOV, Kompostárna Hamperk a Lokální biocentrum 
knížeci louka). 
 

Celkové předpokládané výnosy z prodeje majetku tedy činí 6.350 tis. Kč. 
 

V návrhu rozpočtu jsou zařazeny příjmy z prodeje pozemků ve výši cca 350 tis. Kč (zpravidla již 
schválené smlouvy s předpokládaným plněním v roce 2013) a nemovitostí ve výši cca 5 mil. Kč 
(nebytových prostor, bytových jednotek zejména na ulici Školní, objektu na ulici Nové,…). Prodeje 
realizuje odbor majetku města a komunálního hospodářství). 
 

Dále jsou do rozpočtu zahrnuty také předpokládané mimořádné příjmy z prodeje pozemků 
určených pro výstavbu rodinných domů na ulici Strážnického. Do příjmů je zatím zahrnut prodej 2 
pozemků za cca 1 mil. Kč.   
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Vývoj příjmů z prodeje majetku města v období 2006-2012,  pro rok 2013 
návrh rozpočtu (v tis. Kč)

 
Z uvedeného grafu vývoje příjmů z prodeje majetku je patrné, že v roce 2009 tyto příjmy 

výrazně vzrostly (zejména ve vazbě na prodej bytového fondu města). V ostatních obdobích 
převažuje spíše stagnace popř. pokles kapitálových příjmů. Situaci v roce 2012 ovlivnil zejména 
prodej kotelen v majetku města (3.950 tis. Kč). 
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5. Běžné výdaje 
 

Ve sloupci požadavek rozpočtu na rok 2013 je uveden požadavek na čerpání rozpočtu v roce 
2013, který byl předložen ze strany správců rozpočtových prostředků. Ve sloupci změna rozpočtu je 
uvedena procentuální změna návrhu rozpočtu vztažená ke skutečnosti předcházejícího roku. Do 
rozpočtu se promítá zejména změna výše DPH z 20 % na 21 %. 

 
 
 
Správa sportovišť 

 

V rámci návrhu rozpočtu této položky je plánována úhrada nákladů za správu sportovišť popř. 
příspěvku na provoz sportovišť obchodní společnosti Technické služby Mor. Třebová, s.r.o. Jedná 
se o následující sportovní zařízení – aquapark, atletický stadion a víceúčelové hřiště (včetně 
vybudované vestavby zázemí atletického stadionu do objektu kotelny ZŠ Palackého) a zimní 
stadion (vč. nové východní tribuny). Dotace na správu fotbalového stadionu, tenisových kurtů, 
volejbalového hřiště a poměrná část nákladů zimního stadionu je zařazena do rozpočtu TJ Slovan. 
Vnitřní členění finančního příspěvku TS, s.r.o., na správu sportovišť je následující: 

 
• finanční příspěvek na provoz atletického stadionu, víceúčelového hřiště a sociálního zařízení 

v kotelně ZŠ ve výši 800 tis. Kč zahrnuje zejména: 
 

- mzdy vč. odvodů (správce)    360 tis. Kč 
- doplatek na VPP (2. správce)   150 tis. Kč 
- úklid sociálního zařízení    19 tis. Kč 
- úklidové a čistící prostředky   19 tis. Kč 
- sekání, údržba trávníku, odvoz bioodpadu  20 tis. Kč 
- energie – vodné elektrika    33 tis. Kč 
- opravy a údržba     60 tis. Kč 
- DPH 21 %      139 tis. Kč  
CELKEM       800 tis. Kč  

  
Součástí požadavku správce na rok 2013 byla také generální opravy povrchu stadionu, jejíž 
realizace byla pro letošní rok odložena s tím, že budou provedeny jen nejnutnější opravy 
povrchu. 
 

• finanční příspěvek na provoz aquaparku ve výši 1.500 tis. Kč vychází ze skutečných 
nákladů roku 2012 a zčásti také zohledňuje potřeby roku 2013 (zejména nutné opravy 
areálu,…). Podrobný rozbor předpokládaných nákladů na provoz aquaparku je uveden 
v následujícím přehledu: 

 

Náklady na energie, vodné a stočné v areálu aquaparku jsou zahrnuty do rozpočtu běžných 
výdajů položky Náklady na energie a vodu u sportovišť města. 

 
• finanční příspěvek na provoz zimního stadionu zahrnuje jednak náklady na správu staré 

tribuny a dále také náklady na nově vybudovanou východní tribunu. Náklady na provoz 
staré tribuny jsou rozděleny následovně: 

 
- město Mor. Třebová   480 tis. Kč včetně DPH 
- TJ Slovan    545 tis. Kč včetně DPH 
 
Příspěvek zahrnuje zejména mzdy strojníků, náklady na provoz rolby (PHM, údržba), 
opravy, revize a údržbu zimního stadionu, oprava rolby, odvoz odpadu,… 
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Součástí rozpočtu v roce 2013 jsou také náklady na nátěr kovové konstrukce zastřešení 
zimního stadionu (1.210 tis. Kč). Potřeba nátěru vychází ze zpracovaného statického 
posudku zastřešení a stavu koroze nosných prvků. 
 

• finanční příspěvek na provoz nové východní tribuny zahrnuje následující předpokládané 
náklady - drobný materiál, opravy, hyg. potřeby, úklid, správce, provoz EPS, výjezdy HZS, 
pronájem movitého a nemovitého majetku, vodné, energie, ostatní služby,…Obtížné 
odhadnutelné jsou zejména náklady na energie, u nichž zatím neproběhlo vyúčtování 
spotřeby za rok 2012. 
 

Nájemné je zároveň součástí příjmové části rozpočtu města. Příspěvek na provoz nové 
východní tribuny je poskytován formou dotace ke ztrátě hospodaření střediska, je proto 
kalkulován v cenách bez DPH (z důvodu optimalizace nákladů ve vazbě na úhradu a 
uplatnění DPH). 

 

 
Příspěvek na správu dětských hřišť a rozhledny 
 

Předpokládané náklady na správu a údržbu dětských hřišť ve výši 200 tis. Kč zahrnují: 
 

 - poplatek za správu hřišť (500 Kč x 9 měsíců x 10 hřišť)  45 tis. Kč 
 - revize a opravy, tabulky      50 tis. Kč 
 - poplatek za správu a kontrolu rozhledny (2.500 Kč x 12 měsíců) 30 tis. Kč 
 - údržba a úklid rozhledny Pastýřka vč. nátěru   43 tis. Kč 
 - ostatní údržba, výměna písku     50 tis. Kč 

- zamykání hřiště a zámku (2.500 Kč x 12 měsíců)   30 tis. Kč 
 - DPH 21 %        52 tis. Kč 
 CELKEM        300 tis. Kč 
 
 

Meziroční nárůst je dán zejména potřebou nátěru konstrukce rozhledny a také vyššími náklady 
na výměnu písku v dětských hřištích. 
 
 
 
 

Příspěvek na správu Hřebečských důlních stezek 
 

Předpokládané náklady na správu zahrnují: 
 

 - kontrola a úklid duben – říjen  39 tis. Kč 
 - výjezdy k opravám      5 tis. Kč 
 - materiál na opravy    10 tis. Kč 

- opravy informačních panelů  10 tis. Kč 
- předsezónní a posezónní prohlídka  15 tis. Kč 
- dodávka košů, instalace mobiliáře  20 tis. Kč 
- osazení důlních vozíků vč. reklamy 32 tis. Kč 
- vývoz a uložení odpadu     6 tis. Kč 
- příprava běžeckých stop   12 tis. Kč 
- DPH 21 %     31 tis. Kč 
CELKEM     180 tis. Kč     
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Silnice a komunikace, správa vodoteče 
 

Náplní navrhovaného rozpočtu jsou zejména tyto akce: 
 

• zimní údržba místních komunikací (1.500 tis. Kč) 
 
V rámci zimní údržby komunikací město financuje zejména následující služby: 
- pohotovost pracovníků v domácnosti, 
- vedení deníku zimní údržby, kontrolní objížďky, 
- posyp komunikací dle operačního plánu, ruční úklid chodníků, posyp komunikací, 

posypový materiál, 
- drobné zásahy dle aktuálních požadavků. 

 
Dále město hradí konkrétní zásahy při zmírňování následků povětrnostních podmínek na 

sjízdnost a schůdnost komunikací dle plánu zimní údržby v dohodnutých sazbách. Skutečné 
náklady jsou závislé zejména na intenzitě snězení v zimním období. 

 
 
• monitoring a opravy mostů, správa vodoteče 
 

Návrh rozpočtu této kapitoly na rok 2013 v celkové výši 45 tis. Kč zahrnuje náklady na 
monitoring mostů a jejich případné statické posouzení (27 tis. Kč) a také náklady na správu 
vodoteče na ulici Údolní ve výši 18 tis. Kč. 

 
• běžná údržba a opravy komunikací  
 

Rozpočet je nastaven na souhrnnou částku 3.000 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu pro rok 2013 
jsou opravy a rekonstrukce chodníků, komunikací, dopravního značení,… Priority v této oblasti 
stanovuje vedení města a valná hromada Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o., při 
zohlednění požadavků občanů. 

   
• mimořádné opravy komunikací po realizaci projektu OUSB  
 

Do rozpočtu města jsou v roce 2013 zahrnuty i výdaje související s rekonstrukcí povrchů 
komunikací v rámci rozšíření kanalizace (zejména komunikace v Udánkách a další komunikace dle 
priorit). 

 
• rekonstrukce ulice J. K. Tyla 

 

Rozpočet zahrnuje i komplexní rekonstrukci povrchu této komunikace, která je dlouhodobě ve 
špatném technickém stavu a je prioritou v plánu oprav komunikací ve městě.  

Jedná se o místní komunikaci využívanou osobními i nákladními vozidly. Do komunikace byla 
uložena kanalizace s výspravou pouze štěrkodrtí (z důvodu plánované rekonstrukce vozovky), která 
sjízdnost dále zhoršila.  Stávající komunikace není jednotné šíře, zejména po výstavbě splaškové 
kanalizace není zjistitelný původní rozsah zpevnění. Rozsah rekonstrukce komunikace byl stanoven 
vzhledem k stávajícímu stavu v rozsahu kompletního odstranění vozovky včetně stávajících 
podkladních konstrukcí. Předpokládá se zřízení nové vozovky včetně ložných vrstev. V území se 
dle vyjádření investora mohou nacházet v podloží komunikace neúnosné navážky, proto je 
v projektové dokumentaci navržena výměna podloží v rozsahu 30cm v celé ploše. Rozsah realizace 
opravy komunikace bude posouzen na základě provedených sond. 
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Veřejné osvětlení 
 

Součástí rozpočtu údržby a správy veřejného osvětlení jsou zejména výdaje na spotřebovanou 
elektrickou energii, u kterých je náklad roku 2013 odhadnut, protože očekáváme úsporu spotřeby ve 
vazbě na realizovanou modernizaci koncových svítidel v roce 2012. S ohledem na zálohování 
jednotlivých odběrných míst je však obtížné odhadnout, jak se tyto úspory dotknout skutečných 
výdajů v roce 2013. 

Dále jsou součástí rozpočtu města také výdaje na běžnou údržbu a opravy (1.000 tis. Kč vč. 
DPH), které jsou s ohledem na modernizaci VO v roce 2012 minimalizovány a zahrnují zejména 
práci elektrikářů a plošiny, částečné rozšíření veřejného osvětlení dle požadavků občanů, opravy 
poruch, revizi a servis kašny, doplnění a obměnu vánoční výzdoby,… 

 
Poslední části rozpočtu veřejného osvětlení jsou právě provozní výdaje související s jeho 

modernizací v roce 2012. Jedná se o jednak o úroky z dodavatelského úvěru a také o úhradu 
nákladů za energetický management zajišťovaný dodavatelem zakázky. Tyto výdaje spolu s výdaji 
na splátku dodavatelského úvěru ve výši cca 1.410 tis. Kč/1 rok, které jsou součástí investičních 
výdajů rozpočtu města, budou nedílnou součástí rozpočtu města až do konce roku 2022 (s ohledem 
na podmínky uzavřené smlouvy). 
  
 

Pohřebnictví  
 

Hřbitovy v Moravské Třebové a Boršově spravují Technické služby Moravská Třebová, s.r.o., a 
rozpočet na rok 2013 ve výši 1.097 tis. Kč má následující členění: 

 
- správa hřbitova      355 tis. Kč 
- likvidace odpadů, uložení     200 tis. Kč 
- kácení, prořez stromů       20 tis. Kč 
- vodné, drobné opravy, ost. náklady      50 tis. Kč 
- informační tabule        10 tis. Kč 
- zamykání a odemykání hřbitova      30 tis. Kč 
- příprava hrobových míst (MT a Boršov)     80 tis. Kč 
- oprava omítek - WC hřbitov      50 tis. Kč 
- zádlažba v okolí kašny       50 tis. Kč 
- zřízení mlatové cesty – přistup do oddělení B    30 tis. Kč 
- zřízení okapového chodníku – hřbitov Boršov    30 tis. Kč 
- DPH 21 %       190 tis. Kč 

 CELKEM       1.095 tis. Kč 
 
Dále jsou do rozpočtu hřbitova v roce 2013 zahrnuty i pokračující přípravné práce na vsypovou 

loučku (75 tis. Kč). 
  
 

Sběr a svoz komunálních odpadů 
 

Při sestavování návrhu rozpočtu jsme vycházeli z kalkulace poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 
města Moravská Třebová pro rok 2013, kterou projednalo zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 3. 12. 2012. Náklady související s odpadovým hospodářstvím jsou částečně financovány z 
poplatku za komunální odpad. Celkové předpokládané náklady pro rok 2013 činí 6.763.532 Kč. 
Schválená výše poplatku za komunální odpad pro rok 2013 činí 488 Kč na 1 poplatníka (stejně jako 
v roce 2012). Při celkovém počtu 10.658 poplatníků by příjmy z poplatku za komunální odpad 
pokryly náklady ve výši 5.201.458 Kč (bez zohlednění slev v systému). Předpokládané příjmy od 
poplatníků jsou v rámci rozpočtu nastaveny na částku 4.800.000 Kč. Do rozpočtu je dále zahrnuta 
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předpokládaná roční odměna z EKO KOMu za tříděný odpad ve výši 1.500.000 Kč. Doplatek města 
při takto nastavené rozpočtované struktuře příjmů a výdajů činí cca 43 Kč/1 poplatníka. Technické 
služby Moravská Třebová, s.r.o., nárokují kromě této částky do rozpočtu také úhradu nákladů za 
vedení a evidenci odpadů (39 tis. Kč), Tato položka není součástí kalkulace na výpočet poplatku za 
rok 2013. 

 
Péče o vzhled obce (úklid města) a veřejnou zeleň 
 

První část nazvaná úklid města (4.000 tis. Kč) zahrnuje zejména - strojní úklid, úklid strojem 
Magma, kontrolu lapolů, čištění dešťových vpustí, ruční úklid (12 měsíců, 2 zaměstnanci), ruční 
úklid o víkendu, úklid traktorem, sběr, uložení odpadu z veřejného prostranství, odměna za vedení 
OPP,… Každoročně narůstá objem odpadu z úklidu a rozsah uklízených ploch.  

 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (4.500 tis. Kč) zahrnuje zejména - pomocné práce nakládání 
a sekání, obnovu a doplnění odpadkových košů, opravy a doplnění laviček, sečení (křovinořez, 
ruční sekačky, malotraktor, grillo, TTR), práce městského zahradníka, kácení stromů – prořezy, 
likvidace náletů, zalévání, výsadbový materiál – letničky, stromy, mobilní nádoby na zeleň, 
vertikutaci, frézování, dovoz hlíny, uložení bioodpadu,… Každoročně narůstá rozsah ploch pro 
sečení a údržbu zeleně. 

 

V roce 2012 bylo možné pro úklidové práce využít pracovníky vykonávající veřejnou službu, 
což přispělo k úspoře celoročních nákladů. 

 
Provoz veřejného WC 
 

Návrh rozpočtu na provoz veřejného WC v roce 2013 (250 tis. Kč) vychází se skutečnosti roku 
2012 a zohledňuje pouze určité nezbytné rozsáhlejší opravy objektu a změnu výše DPH. 

 
Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 
Jedná se o úhradu nájmu za pozemky pod čističkou odpadních vod, které zatím nebyly 

převedeny do vlastnictví města. 
 
Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok 2012 
 

Vyčíslený doplatek vychází z předloženého předběžného vyúčtování kalkulačního vzorce za rok 
2012, které v sobě již zahrnuje i výdaje související se zajištěním předčasného užívání 
zrekonstruované ČOV. 

 
Opravy kanalizace města dle plánu obnovy a ostatní opravy 
 

Součástí návrhu rozpočtu města na rok 2013 jsou následující rozsáhlé opravy kanalizací města: 
- rekonstrukce kanalizace Pod Hamry  1.900 tis. Kč 
- rekonstrukce kanalizace Garážní  2.300 tis. Kč 
- rekonstrukce kanalizace Dukelská (dokončení)    250 tis. Kč 
- rekonstrukce kanalizace Tovární (dokončení)    180 tis. Kč 
- rezerva na mimořádné havárie      370 tis. Kč 
 
Mateřské školy 
 

Provozní náklady mateřských škol, stejně jako u ostatních školských zařízení, vycházejí ze 
skutečných nákladů roku 2012.  

 

Do provozní části rozpočtu města jsou u mateřských škol dále zahrnuty následující akce: 
 

Rozsáhlejší opravy: 
- MŠ Piaristická – oprava vnitřní kanalizace (napojení do kuchyňky) – 60 tis. Kč 
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- MŠ Piaristická – oprava napojení dešťové kanalizace – 30 tis. Kč 
- MŠ Piaristická – oprava střechy – 700 tis. Kč 
 
Do investiční části rozpočtu města jsou u mateřských škol dále zahrnuty následující akce: 
 

Investiční výdaje: 
- MŠ Tyršova – rekonstrukce elektroinstalace – 500 tis. Kč 

 
Základní školy 
 

Rozpočet jednotlivých základních škol je (z důvodu lepší možnosti srovnávání) strukturován na 
jednotlivé položky. 
 

• ZŠ ul. ČSA, ZŠ Kostelní nám., ZŠ Palackého – běžné provozní rozpočty školských 
zařízení jsou (stejně jako u MŠ) nastaveny na skutečnosti roku 2012.  

 
 

 

Do provozní části rozpočtu města jsou u základních škol dále zahrnuty následující akce: 
 

Rozsáhlejší opravy a dotace na dovybavení: 
- ZŠ Čs. armády – mim. dotace na dovybavení (PC, výpočetní technika), 
- ZŠ Čs. armády – opravy budov nad rámec běžných oprav (výměna svítidel, 

radiátorů, malování prostor, obložení koše v tělocvičně,…), 
- ZŠ Čs. armády – oprava a nátěr střechy nad umývárnou, 
- ZŠ Čs. armády – tělocvična Olomoucká oprava a výměna světel, 
- ZŠ Palackého – mim. dotace na dovybavení (PC, nábytek, šat. skříňky), 
- ZŠ Palackého – opravy budov nad rámec běž. oprav (malování, oprava čerpadla, 

oprava potrubí kolem bazénu,…), 
- ZŠ Palackého – ochrana objektu proti holubům, 
- ZŠ Palackého – opravy uzemnění hromosvodů, 
- ZŠ Kostelní nám. – oprava prostor družiny. 

Investiční výdaje u základních škol do rozpočtu v roce 2013 zahrnuty nejsou. 
 
Pronájem pozemků ZŠ Palackého 
 

Do rozpočtu jsou zahrnuta určitá rezerva na předpokládané výdaje na pronájem pozemků 
v areálu ZŠ Palackého vlastněných německými občankami. Už více než 2 roky probíhají jednání o 
možném prodeji popř. pronájmu pozemků do vlastnictví města, zatím však nebyla dosažena 
dohoda. 

 
Stipendia 
 

Rozpočet vychází ze skutečné měsíční výše poskytovaných stipendií v současné době a také 
z předpokladu přiznání dalších 2 stipendií od září roku 2013. 

 
Dům dětí a mládeže 
 

Návrh provozního rozpočtu této organizace odpovídá skutečnosti roku 2012 (při předpokladu 
zapojení vlastních příjmů do činnosti). Příspěvková organizace dále požádala o poskytnutí 
mimořádné dotace na pokračování oprav hvězdárny (25 tis. Kč). 

Součástí návrhu rozpočtu jsou dále výdaje na nezbytné opravy objektu, které vzešly z pravidelné 
prohlídky objektu pracovníky odboru rozvoje města – likvidace septiku (50 tis. Kč). 
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Základní umělecká škola 
 

Rozpočet příspěvkové organizace odpovídá, stejně jako u ostatních příspěvkových organizací, 
skutečnosti roku 2012. Dále je součástí rozpočtu v roce 2013 mimořádná dotace ve výši 110.000 Kč 
na dovybavení zkušebny pro hudební tělesa umělecké školy – Junior Band, Bubny Band a Arka 
Band (reproboxy, mixážní pult, mikrofony, piano). 

 
Příspěvek na činnost Turistického informačního centra v Moravské Třebové 
 

Turistické informační centrum provozuje, na základě výsledků výběrového řízení, od roku 2007 
paní Ester Dvořáková Tesolin. V následujícím přehledu je uvedena struktura provozního rozpočtu 
schváleného v letech 2011-2012 a požadavku na rok 2013. Příspěvek meziročně zůstává nezměněn 

 
Měsíční náklady na provoz TIC 2011 2012 2013 požadavek
mobilní telefon pro účely TIC 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
záloha na elektřinu, vodu, pevnou linku 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
kanc. potřeby (papír, cartridge do 
tiskáren a kopírky, servis PC…) 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
náklad na služební cesty (setkání s 
vedením jiných TIC, výměna 
materiálů) 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
náklady na zaměstnance 15 000 Kč 16 000 Kč 16 000 Kč
odměna provozovatele 17 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč
jednorázové náklady/1 měsíc 0 Kč 1 050 Kč 1 050 Kč
Měsíční náklady CELKEM 44 000 Kč 47 050 Kč 47 050 Kč
Úpravy dekorace výlohy 2 000 Kč 0 Kč 0 Kč
Roční náklady CELKEM 530 000 Kč 564 600 Kč 564 600 Kč  
 
Dále se provozovatelka TIC obrátila na město se žádostí o opravu dveří a výlohy objektu. Tyto 

opravy budou realizovány v rámci programu regenerace městské památkové rezervace společně 
s výměnou oken v celém objektu. 

 
Náklady na vydávání tisku (Moravskotřebovský zpravodaj) 
 

Návrh rozpočtu zahrnuje jednak částku na roznos Moravskotřebovského zpravodaje ve výši cca 
5.300 Kč/1 měsíc, který je zdarma distribuován do všech domácností Moravské Třebové a blízkého 
okolí a dále také odhad rezervy výdajů na tisk zpravodaje (cca 250 tis. Kč). Oproti minulosti došlo 
ke snížení nákladů na tisk zpravodaje z důvodu jednostranného zápočtu pohledávek a závazku mezi 
městem a tiskárnou (naše pohledávka za tisk a závazky tiskárny za užívání nebytových prostor). 
Zápočet pohledávek a závazků probíhá bez promítnutí do rozpočtové skladby.  

 
Městská knihovna 

 

Provozní rozpočet je nastaven na skutečnost roku 2012. U mzdového rozpočtu roku 2013 je 
zohledněna pouze skutečnosti roku 2012, v závěru roku došlo k čerpání fondu odměn z důvodu 
překročení mzdového limitu stanoveného pro rok 2012 z důvodu jeho chybného nastavení. 
Rozpočet zahrnuje data ze mzdové inventury pracovnic knihovny (pouze platové tarify a příplatky 
zaměstnankyň). 
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Kulturní služby 
 

Návrh provozního rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2012 a zohledňuje určitá specifika roku 
2013 - zejména významný nárůst nákladů na energie ve spravovaných objektech. Meziroční nárůst 
úhrad nákladů za energie činil v roce 2012 téměř 540 tis. Kč. Dále lze také předpokládat nárůst 
nákladů na půjčovné filmů s ohledem na plánovanou digitalizaci městského kina. Rozpočet mezd 
odpovídá skutečnosti roku 2012. 

Do rozpočtu je také zahrnuto pořádání koncertů v klubu Duku Duku a pořádání fotofestivalu, 
které bylo převzato od Galerie umělecké fotografie.  
 

Hřebeč – společný koncert 
 

V roce 2013 proběhne 2. ročník celodenního hudebního festivalu Hřebečský slunovrat. 
Vystupovat budou zejména regionální hudební skupiny a festival se bude v letošním roce konat  
15. 6. opět na Hřebči, na prostranství před restaurací U Tety. 

 
Příspěvek na realizaci projektu Regionu MTJ 
 

Návrh rozpočtu ve výši 270 tis. Kč představuje finanční příspěvek dobrovolnému svazku měst a 
obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska na realizaci společných projektů. Navržená částka 
vychází z příspěvku 25 Kč na 1 obyvatele. 

 
Výměnné aktivity s partnerskými městy 
 

Rozpočet zahrnuje aktivity se všemi partnerskými městy. Je předpokládána např. účast 
představitelů Banské Štiavnice na festivalu Dny slovenské kultury, účast zástupců Mor. Třebové na 
významných kulturních akcích v Banské Štiavnici,…. Dále proběhnou výměnné aktivity se 
Staufenbergem (účast na Krämermarktu, Dny česko-německé kultury,…) a budeme také pokračovat 
ve spolupráci s partnerským městem Vlaardingen v Holandsku. Rozpočet je navržen v souladu se 
skutečným čerpáním položky v roce 2012. 

  

Propagace města 
 

Návrh rozpočtu zahrnuje zejména průběžné doplňování části propagačních předmětů a materiálů 
města. Rozpočet zahrnuje např. dotisk propagačních materiálů, inzerci v katalozích, účast na 
veletrzích cestovního ruchu,… Návrh koresponduje se skutečností roku 2012. Součástí rozpočtu 
města je také doplnění cedulí s partnerskými městy na vjezd do města. 

 
Příspěvek svazku obcí Českomoravské pomezí (cyklobus) 

 

Provoz cyklobusu v letních měsících v našem regionu (Moravská Třebová, Svitavy, Polička, 
Litomyšl, Vysoké Mýto) byl o víkendech zahrnut do základní dopravní obslužnosti krajským 
úřadem již v roce 2009. Páteční provoz cyklobusu byl dofinancováván z prostředků svazku obcí. 
Vzhledem k vysokému využití cyklobusu předpokládáme stejný model i v roce 2013. 

 
Příspěvek na provoz TJ Slovan 

 
 

V následující tabulce je uvedeno porovnání rozpočtu TJ Slovan v roce 2012 a 2013. Podrobný 
komentář je uveden v následujícím textu. 
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TJ Slovan 2012 2013
činnost TJ 2 360 000 2 580 000
náklady na správu sportovních zařízení 1 850 000 1 850 000
energie 590 000 590 000
odměny trenérům 991 000 991 000
ostatní aktivity 225 000 285 000
nájmy tělocvičen vč. nafukovací haly 600 000 680 000
oprava střechy garáže na fotb. stadionu 100 000 0
oprava tribuny a pořízení ochranných sítí  fotb. stadionu 0 100 000
zahájení generální opravy dřevěné terasy tenis. areálu 0 200 000
CELKEM 6 716 000 7 276 000  

 
 

Činnost TJ Slovan zahrnuje náklady na dopravu oddílů k soutěžím, náklady na rozhodčí a režijní 
náklady. V roce 2013 rostou náklady na dopravu oddílů k soutěžím a také počet družstev 
přihlášených k soutěžím. 

Náklady na správu sportovních zařízení zahrnují náklady na správu fotbalového stadionu, část 
nákladů na správu zimního stadionu, náklady na správu tenisových a volejbalových kurtů, správu 
herny stolního tenisu a správu klubovny KČT. 

Příspěvek na odměny trenérům ve výši 991.000 Kč je meziročně nezměněn. 
Do položky ostatních aktivit je v roce 2013 zahrnut příspěvek na účast na mezinárodním 

fotbalovémh turnaji ve Vlaardingenu (120.000 Kč), příspěvek na soustředění mládeže v ledním 
hokeji (80.000 Kč), na organizaci seriálu cyklistických závodů Cykloman a Cyklománek 2013 
(70.000 Kč) a na organizaci akcí Vandr skrz Maló Hanó a Bojíte se strašidel (15.000 Kč). 

Požadavek na úhradu nákladů na energie meziročně nevzrostl, narostl požadavek na příspěvek na 
pronájmy sportovišť s ohledem na nárůst užívání tělocvičen jednotlivými oddíly. 

Do rozpočtu jsou dále zahrnuty náklady na opravu tribuny fotbalového stadionu, pořízení 
ochranných sítí a na zahájení generální opravy dřevěné terasy tenisového areálu. 

 
Náklady na energie a vodu u sportovišť města 

 

Předpokládané náklady na elektrickou energii a plyn jsou odhadnuty s ohledem na vývoj cen 
energií. Náklady na vodné a stočné v aquaparku zahrnují jednak zvýšení cen vodného a stočného 
v letošním roce a dále také předpokládané platby za srážkové vody v areálu.  

 
Projekt Zdravé město 
 

Rozpočet v roce 2013 odpovídá dosažené skutečnosti roku 2012. 
 
Centrum volného času 

 

Náklady na mzdy Centra volného času v Moravské Třebové odráží personální změny v obsazení 
centra volného času v průběhu roku 2012 (2 noví zaměstnanci). Provozní rozpočet odpovídá 
skutečnosti roku 2012 se zohledněním potřeby drobných oprav dovybavení objektu (pracovní stůl, 
židle,…). 

Město Moravská Třebová požádalo (stejně jako v minulých letech) úřad vlády o poskytnutí 
dotace na výkon terénní sociální práce. Dotace by částečně pokryla náklady související s činností 
terénních sociálních pracovníků. Uzávěrka žádostí je však až v měsíci březnu, proto bude případná 
poskytnutá dotace předmětem následných rozpočtových úprav. 
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Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 
 

Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - nízkoprahový klub Díra je realizován 
občanským sdružením Bonanza ve spolupráci s městem od roku 2011. Do srpna 2012 probíhal 
v prostorách Centra volného času pouze v pátek, s ohledem na velký zájem klientů a za podpory 
města od 3. 9. 2012 funguje klub v nových prostorách, v objektu na ulici Komenského 46, každý 
den od 13:00 do 18:00 hodin a je přístupný všem dětem, které mají zájem o využití této sociální 
služby. V roce 2012 do klubu pravidelně docházelo 30 dětí. V roce 2012 byla tato služba 
financována z prostředků Pardubického kraje, města Moravská Třebová a občanského sdružení. 
V roce 2013 se občanské sdružení obrátilo na město se žádostí o dotaci na zajištění provozu 
nízkoprahového zařízení ve výši 150 tis. Kč. 

Projekt sociálně akviziční služby Drž se na uzdě! Je realizován od roku 2010, kdy byl 
financován z prostředků grantu Ministerstva vnitra ČR, v letech 2011 a 2012 hradil náklady na 
realizaci služby Pardubický a kraj a občanské sdružení. Město se na realizaci podílelo dopravou dětí 
do Vendolí, kde probíhal program Výcvik sociálních dovedností a léčebně pedagogicko-
psychologické ježdění. S ohledem na problémy s financováním projektu v roce 2013 se občanské 
sdružení obrátilo na město se žádostí o podporu ve výši 50 tis. Kč. Součástí rozpočtu města na rok 
2013 je podpora výše uvedených aktivit v rozsahu 150 tis. Kč (krácení požadavku o 50 tis. Kč). 
Dále také hradíme provozní náklady využívaného objektu na ulici Komenského – rozpočet pro rok 
2013 činí 50 tis. Kč. 

 
Lesní hospodářství 
 

Rozpočet v roce 2013 zahrnuje správu lesů ve vlastnictví města (pěstební činnost – 10 tis. Kč, 
odměna odbornému lesnímu hospodáři – 60 tis. Kč) a výkon státní správy v lesích správního 
obvodu města (plomby, chovatelské přehlídky, tiskopisy, stejnokroj – 35 tis. Kč). 

 
Ošetření vzrostlých stromů (projekt EU) 
 

Začátkem roku 2010 byla podána žádost o dotaci z výzvy č. 14 Operačního programu životní 
prostředí ČR, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. – Podpora 
regenerace urbanizované krajiny na realizaci projektu Ošetření významných stromů na území 
města. Projekt bude realizován v následujících lokalitách města Moravská Třebová - ul. Jevíčská - u 
mostu, Kořistkova alej, alej ke hřbitovu, areál hřbitova, ul. Svitavská, ul. Jevíčská, ul. Dvorní, ul. 
Dukelská, ul. Brněnská a parkoviště pod zámkem a týká se celkem 515 ks dřevin (454 ošetřených 
dřevin a 61 nově vysazených dřevin). Aktivity projektu, které budou realizovány můžeme rozčlenit 
na: 

- ošetření stromů, a to zejména řez v koruně stromů, 
- zajištění podchodné a podjezdné výšky, odstupů od objektů je nezbytnou součástí 

zdravotního řezu, 
- dosadba chybějících stromů v alejích. 

Projekt byl zahájen první etapou prací v roce 2011, příspěvek z Operačního programu životní 
prostředí ČR by měl činit 90 % a spolupodíl města dle žádosti 10 %. V roce 2013 bude projekt 
dokončen. Předpokládané náklady projektu v roce 2013 (poslední etapa) činí 600 tis. Kč. Zároveň 
předpokládáme podání žádostí o platbu z výše uvedeného operačního programu na práce 1., 2. a 3. 
etapy projektu v roce 2013 (součást příjmové části rozpočtu města – kapitoly neinvestiční dotace). 

 
Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 
 

V návrhu rozpočtu je vyčleněna částka 150 tis. Kč na odborné ošetření starých stromů v katastru 
Moravské Třebové (zejména stromořadí líp do Pekla,…). Další položkou rozpočtu je 15 tis. Kč na 
realizaci opatření k utlumení populace holubů a odchyt toulavých a opuštěných koček, 7 tis. Kč je 
určeno na péči o významné registrované krajinné prvky a územní systém ekologické stability – 
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kosení, údržba hlav vrb a výsadba dřevin v biocentru, 8 tis. Kč na péči o zvláště chráněné druhy 
rostlin a živočichů, 5 tis. Kč na výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a rybářství 
(vodohospodářské normy a mapy), 25 tis. Kč na monitoring podzemní vody v lokalitě na Hamperku 
(bývalá skládka odpadů), 25 tis. Kč na odborné posudky a studie vztahující se k činnosti odboru 
životního a 70 tis. Kč na spoluúčast při zpracování digitálních povodňových plánů (podána žádost o 
dotaci z EU). 

Novou položkou této rozpočtové kapitoly jsou náklady na zahájení pasportizace zeleně na území 
města (1. etapa). Pasport přispívá zejména k vytvoření jednotného systému technicko-provozních 
podkladů pro správu ve vazbě na generel zeleně a územní plán města, vytvoření základní 
informační vrstvy pro grafiku GISu, rozčlenění ploch zeleně ve městě dle jejich významu, stanovení 
nákladů na udržovací péči o zeleň a vytvoření podkladů pro plánování rekonstrukcí jednotlivých 
ploch zeleně ve městě, vytvoření podkladů pro stanovení časové náročnosti udržovací péče o zeleň 
a vytvoření podkladů pro výběrová řízení,… 

 
Sociální služby 
  

Příspěvek na provoz Sociálních služeb města Moravská Třebová z rozpočtu města je nastaven 
v souladu se žádostí o dotaci z prostředků státního rozpočtu na spolufinancování sociálních služeb 
v roce 2012 (v rámci žádosti je vyčleněn spolupodíl města ve výši 2.600 tis. Kč). Výše poskytnuté 
dotace ze státu však dle dostupných informací neodpovídá požadavku, lze tedy očekávat jednání o 
navýšení dotace z prostředků města v průběhu roku 2013. 

 
Stacionář Domeček a služba Šance pro rodinu 
 

Částka 300 tis. Kč představuje spolupodíl města na provozu denního stacionáře pro mentálně 
postižené Domeček. Oblastní charita se dále obrátila na město se žádostí o zajištění provozu 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Šance pro rodinu. Příspěvek města na zajištění této 
služby v letošním roce činí 100.000 Kč. 
 

Bezpečnost a veřejný pořádek 
 

Návrh částky objemu mzdových prostředků městské policie vychází z kalkulace předcházejícího 
roku 2012. 

Návrh nárůstu provozního rozpočtu zohledňuje zvýšené náklady související s obměnou ošacení 
strážníků (obnova u stávajících strážníků), dále také náklady na dovybavení zasedací místnosti na 
služebně (stůl a židle) a rostoucí náklady na energie.  

Dále jsou součástí rozpočtu města náklady na opravy služebny městské policie ve výši 230 tis. 
Kč (opravy podlahy, omítek a stropů) a dotace ve výši 250 tis. Kč na pořízení služebního vozidla 
pro potřeby městské policie (s ohledem na technický stav vozidla Opel Astra Caravan).  

 
Správa a rozšíření pracoviště kamerového systému a PCO 
 

Rozpočet zahrnuje náklady na správu stávajícího pracoviště kamerového systému a PCO (cca 40 
tis. Kč) a dále také náklady na pořízení nového monitoru k pultu centrální ochrany z důvodu 
rostoucího počtu připojených míst (předpokládané náklady cca 20 tis. Kč). 

  
Prevence kriminality – aktivity komise 

 

V rozpočtu je zohledněn požadavek Komise pro prevenci kriminality v Moravské Třebové na 
vyčlenění částky 30 tis. Kč pro plánovanou činnost. Požadavky na rozpočet jsou spojeny s pokrytím 
nákladů spojených s pořádáním samotných preventivních akcí a na jejich propagaci. Akce budou 
konány výhradně na katastrálním území Moravské Třebové, a to dle plánu činnosti Komise pro 
prevenci kriminality na rok 2013. Rozpočet koresponduje se skutečností roku 2012. 
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Požární ochrana 
 

Rozpočet zahrnuje provozní náklady Sboru dobrovolných hasičů v Boršově, Sušicích a 
Udánkách. Návrh rozpočtu zohledňuje opravu požární stříkačky SDH Udánky. Běžný provozní 
rozpočet jednotek zahrnuje nezbytné výdaje na dovybavení sborů (pracovní oděvy, obuv, svítilny, 
hadice, nářadí, přilby…), refundace mezd, revize požárních stříkaček a nákup drobného materiálu.  

 
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město 
 

Navržená částka na provoz jednotky JPO II Staré Město vychází z požadavku obce Staré Město 
pro rok 2013. Rozpočet je rozdělen na provozní a investiční část. Nedochází k meziročnímu nárůstu 
poskytovaného příspěvku (celková výše příspěvku města v součtu provozní a investiční části činí 
600.000 Kč stejně jako v roce 2012). Dochází pouze k drobnému přesunu mezi investičním a 
provozním příspěvkem. 

Celkový rozpočet jednotky je, stejně jako v minulých letech, rozdělen v poměru 70 % (Moravská 
Třebová) a 30 % (Staré Město). 

 
Místní zastupitelské orgány 

Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům 
zastupitelstva a rovněž odměny členům komisí a výborů. 

 
Činnost místní správy 

 

Mzdové náklady 

Část mzdových nákladů je hrazena z dotací ze státního rozpočtu (dotace v rámci souhrnného 
dotačního vztahu a dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí). Rozpočet mezd zohledňuje 
specifika roku 2013: 

- dílčí úprava platů zaměstnanců, které proběhlo v polovině roku 2012 
- navýšení polovičního úvazku sekretářky starosty na celý úvazek 
- přijetí pracovníka pro výkon agendy GIS od 1. 6. 2013 (náplň práce tohoto pracovníka by 

spočívala především v převodu dat do elektronických mapových podkladů, které jsou 
vzájemně propojené např. územní plán, územní analytické podklady, sítě v rámci města 
(elektro, plyn, vodovody, kanalizace), veřejné osvětlení, veřejná zeleň, mobiliář města, 
nemovitý majetek města, … Tyto podklady by byly přínosem nejen pro práci zaměstnanců 
úřadu, ale i pro vedení města, členy zastupitelstva a i pro veřejnost (projektanty, investory, 
stavebníky, …). Města Svitavy a Litomyšl se problematikou GIS dlouhodobě zabývají, 
vyšli jsme při návrhu na zřízení této pracovní pozice z jejich zkušeností. 

- přijetí pracovníka pro výkon agendy koordinátora prevence kriminality od 1. 6. 2013 - 
funkce koordinátora prevence kriminality bude zařazena do Odboru kanceláře starosty a 
tajemníka a bude přímo podřízena starostovi města, po vzoru měst, kde je tato pozice 
zřízena. Koordinátor prevence kriminality bude sledovat, analyzovat a vyhodnocovat 
aktuální stav a potřeby města, koordinovat činnost v dané oblasti a spolupracovat při 
vypisování a realizaci jednotlivých projektů dotovaných z veřejných rozpočtů nebo 
rozpočtů EU. Ve městě sílí potřeba aktivit v oblasti prevence kriminality, neboť město 
dlouhodobě vykazuje nejvyšší kriminalitu mládeže v okrese Svitavy, ale také 
v Pardubickém kraji. Zřízení pozice manažera prevence kriminality dále vychází z potřeby 
existence funkce pro získání dotačních titulů vypisovaných Ministerstvem vnitra ČR. 
Povinnost zřízené funkce manažera pro podávání žádostí na vypisované dotační tituly je 
zakotvena v zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu. Manažer prevence 
kriminality by dále řídil a zajišťoval dotační tituly vypisované například Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, evropskými fondy ad. Z grantů je možné dosáhnout na 
dotace pro obnovu a zbudování sportovních hřišť a plácků, sportovních hal a sportovních 
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areálů. Je možné čerpat dotace také na sociální aktivity, dále na rozšiřování a udržování 
kamerových systémů, veřejných osvětlení a mnoho dalších. Vše pod záštitou prevence 
kriminality. Nedílnou součástí jeho činnosti by byla koordinace aktivit jednotlivých 
organizací města v oblasti prevence kriminality a řízení činnosti Komise pro prevenci 
kriminality.  

 

Ostatní osobní výdaje  

Návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2012, v roce 2013 je zohledněna změna úhrad za 
roznos pošty doručovatelem (do října roku 2012 hrazeno na základě vystavené faktury, poté jsme 
přistoupili k úhradám na základě dohody o provedení práce, která má platnost do července roku 
2013). 

  
Náhrady mezd v době nemoci  
 

Návrh koresponduje s rozpočtem roku 2012. 
 
Daň z převodu nemovitosti, věcná břemena, geometrické plány,… 
 

Rozpočet v roce 2013 zohledňuje navýšení daně z převodu nemovitostí ze 3 na 4 % a dále také 
předpokládané zvýšené náklady na zpracování znaleckých posudků ve vazbě na plánované dražby 
majetku a ve vazbě na povinnost oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou. 

 
Konzultační, poradenské a právní služby 
 

Položka zahrnuje pravidelné měsíční platby za právní poradenství, daňové poradenství v oblasti 
DPH a zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob a platby za externí kontroly 
příspěvkových organizací (v souladu se zákonem o finanční kontrole). 

 
Provozní výdaje  
 

Návrh rozpočtu pro rok 2013 vychází ze skutečných nákladů roku 2012 a zohledňuje pouze 
určitá specifika roku 2013. V roce 2012 byla realizována téměř 3,7% úspora nákladů oproti 
schválenému rozpočtu (zejména z důvodu realizace dalších úsporných opatření zejména 
prostřednictvím realizace elektronických aukcí např. v oblasti nákupu kancelářského materiálu, 
plateb za telefony, …). Od roku 2006 se podařilo snížit provozní výdaje městského úřadu o více než 
1,2 mil. Kč. V roce 2013 je navržen cca 3% nárůst provozních výdajů oproti skutečnosti roku 2012, 
který souvisí se zvýšenými náklady na energie, změnou sazby DPH a očekávanými zvýšenými 
náklady na vzdělávání zaměstnanců v oblasti nového občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014. 
Zákon výrazně zasáhne do činnosti všech odborů úřadu, zaměstnance je třeba na změny řádně 
připravit (zákon má 3080 ustanovení a ruší 238 právních předpisů nebo jejich částí). 

 
Provozní výdaje – sociální fond 
 

S ohledem na další předpokládaný objem vyplacených mezd v roce 2013 a na schválené zvýšení 
přídělu finančních prostředků do sociálního fondu na 2,5 % ročního objemu mzdových prostředků 
zúčtovaných k výplatě v běžném roce dochází k navýšení předpokládaných výdajů sociálního 
fondu. 

 
Mimořádná dotace na leasing nového služebního vozu 

Rozpočet zahrnuje pouze úhrady leasingových splátek vozidla Škoda Octavia pořízeného v roce 
2012 jako náhrada za vozidlo Škoda Felicie, pořízené v roce 1998. Technický stav tohoto vozu již 
byl nevyhovující. 
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Mimořádná dotace na dozorový audit ISO 27001 
 

Částka 30 tis. Kč je určena na krytí nákladů, spojených s ročním dozorovým auditem v rámci 
certifikátu ISO 27001:2006, systém managementu informací, který získal městský úřad v roce 
2009, a obhájil v roce 2012. Tento dozorový audit je povinný a nutný k udržení uvedeného 
certifikátu. Opakuje se vždy dva roky po certifikaci, třetí rok probíhá opakovaný (recertifikační) 
audit. 

 
Mimořádná dotace na benchmarking 
 

Benchmarking je jednou z moderních metod řízení kvality na úřadě, spočívající v měření a 
porovnávání výkonu, kvality a dalších aspektů veřejných služeb u téměř 60 agend zúčastněných 
měst. Městský úřad Moravská Třebová se zapojil do uvedené iniciativy již v roce 2006 s tím, že 
naše účast v letech 2006 a 2007 byla hrazena z evropských fondů. Od roku 2011 (již úhrada 
z dotace není možná. Vzhledem k zapojení téměř 100 měst do této iniciativy je možnost 
porovnávání se významným zdrojem nových a lepších postupů, přebírání dobrých praxí od jiných 
úřadů, v neposlední řadě také zhodnocení našeho postavení v rámci zúčastněných úřadů.  

 
Rozpočet informatiky se člení do několika podskupin: 

 

Technická podpora software (1.045 tis. Kč) 
 

Nejpodstatnější část provozního rozpočtu tvoří platby za technické podpory k používaným SW 
produktům. Jedná se jak o obecné základní softwarové vybavení (např. databáze), tak i o vybavení 
specializované k výkonu činnosti MěÚ Moravská Třebová (např. registry, účetnictví,…). Položka 
zahrnuje i obnovu certifikátů. 

  
Internet (205 tis. Kč) 

 

Platby poskytovateli internetových služeb a správcům doménových záznamů, stejně jako 
udržovací poplatky za registrované domény.  

 
Nákup a aktualizace software (40 tis. Kč) 

 

V této části je navrženo pořízení aktualizace softwaru pro vyvolávací systém (20 tis. Kč) a 
pořízení přístupů k modulu ASPI Průvodce novým občanským zákoníkem (20 tis. Kč). Při 
stanovení výše rozpočtu se vycházelo z potřeb MěÚ Moravská Třebová a z aktuálních cen 
dodavatelů SW produktů.  

 
Hardware a tonery (530 tis. Kč) 

 

Tuto část tvoří obnova výpočetní techniky (100 tis. Kč) opravy stávajícího hardwaru (50 tis. Kč), 
doplnění panelů přepážek vyvolávacího systému (30 tis. Kč) a nákup tonerů (350 tis. Kč). 

  
Služby rozvoje IS (30 tis. Kč) 

 

Jedná se o náklady za vykonané služby pro MěÚ Moravská Třebová dodavateli. Udržování 
aktuálnosti dat digitální technické mapy (Geovap) a také přesun webu na Virtual hosting s garancí 
dostupnosti. 

 
Školení zaměstnanců a nákup literatury (20 tis. Kč) 

 

Další část rozpočtu je vyčleněna pro školení zaměstnanců MěÚ Moravská Třebová z oblasti 
výpočetní techniky. Díky dobré spolupráci s Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou 
Ministerstva obrany v Moravské Třebové mají zaměstnanci možnost absolvovat školení ECDL za 
velmi výhodných podmínek, čehož se snažíme využívat. Hlavním účelem těchto školení je získat 
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dostatečně vzdělané zaměstnance a tím zefektivnit jejich rutinní práci a také snížit náklady na 
správu (chyby zapříčiněné nezkušenými uživateli). Další část školení tvoří specializovaná školení 
na aplikační SW využívané na jednotlivých odborech městského úřadu.  

 
Volby prezidenta ČR 
 

Volby prezidenta ČR proběhly dvoukolově v lednu 2013, neinvestiční účelová dotace na úhradu 
vzniklých nákladů činila 324,60 tis. Kč. 

 
Technologické centrum – provozní výdaje 
 

Rozpočet zahrnuje náklady na zajištění provozu nově vybudovaného technologického centra 
v souladu s uzavřeným smluvním vztahem a také ve vazbě na technickou podporu pořízené nové 
elektronické spisové služby pro město, jím zřízené příspěvkové organizace a obce v našem 
správním obvodě. 

 
Krizové řízení 
 

Jedná se o finanční náklady spojené s vybavením pracoviště krizového řízení a materiální 
zabezpečení krizového štábu,… 

 
Projekt zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb 
 

Město Moravská Třebová podalo v roce 2012 žádost o dotaci z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost, výzvy 89 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech 
územní veřejné správy. Cílem předkládaného projektu je v souladu s podmínkami výzvy zlepšit 
kvalitu řízení a managementu na městském úřadě v Moravské Třebové a zefektivnit rozvoj našich 
zaměstnanců. Jeho součástí je také definice nové komunikační strategie v návaznosti na průzkum 
spokojenosti občanů, sledující větší otevřenost a vstřícnost úřadu směrem k veřejnosti. 
Do projektu by měly být zapojení všichni zaměstnanci úřadu a 10 zastupitelů, kteří tvoří cílové 
skupiny projektu. 
Cílů stanovených by mělo být dosaženo realizací těchto projektových aktivit, které budou 
postaveny na výsledcích systémového auditu, provedeného v úvodní fázi projektu jako vstupní krok 
pro veškeré navazující činnosti: 

- implementace principů projektového řízení do praxe úřadu, 
- implementace procesního řízení do praxe úřadu, 
- tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů, 
- implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení, řízení ekonomiky v 

období finanční krize, předcházení či eliminace dopadů finanční krize, 
- vzdělávání zaměstnanců, 
- tvorba a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu 

samosprávy (good governance). 
Aktivity bude realizovat externí dodavatel, který bude vybrán na základě výběrového řízení, 

rozhodujícím faktorem bude kvalita poskytovaných služeb a zkušenosti dodavatele. Dodavatel bude 
průběžně komunikovat se členy realizačního týmu a zajistí tak maximální kvalitu a efektivitu všech 
výstupů projektu. Projekt by měl probíhat po dobu 27 měsíců. Do rozpočtu roku 2013 je zahrnuta 
zhruba polovina nákladů projektu s celkovým rozpočtem 5.312.046 Kč a předpokládaným 
spolupodílem města ve výši 796.806,90 Kč. 

 
Správa FVE 
 

Město v roce 2012 pořídilo 4 ks fotovoltaických elektráren na své objekty, které užívají 
příspěvkové organizace města. Provozní rozpočet v roce 2013 zahrnuje výdaje na úhradu 
odborného garanta elektráren, který bude zároveň zajišťovat správu zařízení, sledování poruch,… 
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Energetické poradenství + metoda EPC 
 

V rámci realizace výběrového řízení na dodávky elektrické energie a plynu uzavřelo město 
smlouvu o zajištění poradenství v oboru energetiky a energetického obchodu, která zajišťuje městu 
výkon poradenské, analytické a kontrolní činnosti v oboru energetiky a energetického obchodu 
směřující k zajištění podpory při nákupu.  

Zastupitelstvo města se na svém prvním zasedání v roce 2013 zabývalo záměrem zpracování 
posouzení možností využití metody EPC (úhrady nákladů realizovaných opatření prostřednictví 
budoucích generovaných úspor) u objektů ve vlastnictví města. Do rozpočtu je tedy zahrnut 
spolupodíl města na zpracování posudků (částečně bude analýza hrazena z dotace). 

 
Zabezpečení objektu budovy bývalé dětské nemocnice 

Do rozpočtu jsou zahrnuty výdaje vedoucí zejména k zabezpečení objektu proti vniknutí cizích 
osob (opakované zabedňování oken v přízemí a v prvním patře) a také výdaje na zajištění střechy 
proti zatékání, aby nedocházelo k dalšímu poškozování budovy. 

 
Průkazy energetické náročnosti budov 
 

Povinnost zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov vyplývá ze změny legislativy. 
Veřejná zakázka Zpracování průkazů energetické náročnosti veřejných budov v majetku města 
Moravská Třebová byla připravena a vyhlášena na základě zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Z novelizovaného 
znění zákona č. 406/2000 Sb. vyplývá pro zadavatele, že mj. musí zajistit zpracování průkazu 
energetické náročnosti budovy (dále jen PEN) u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. 
července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 (od 1. července 2015 s 
plochou větší než 250 m2). Do seznamu budov byly začleněny objekty, odpovídající zpracování 
PEN k 1. 7. 2013, užívané orgánem veřejné moci nebo příspěvkovou organizací zřízenou orgánem 
veřejné moci. 

 
Rozvoj a úpravy informačního a orientačního systému města 
 

Vedením města bylo odboru majetku města a komunálního hospodářství uloženo provést 
kontrolu orientačního systému města a kontrolu značení ulic města tabulkami umístěnými na 
jednotlivých domech. Kontrolou byly zjištěny nedostatky, chybějící, nebo poškozené tabule, které 
jsou navrženy na opravu, případně doplnění v rámci rozpočtu města v roce 2013. Toto doplnění 
bude prováděno tak, že se bude doplňovat buď městský informační systém, nebo značení ulic. 
Značení nebude doplňováno duplicitně, ale bude vždy vybráno to značení, které bude v daném 
místě pro orientaci výhodnější. 

 
Bezpečnost silničního provozu (dopravní výchova) 

 

Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů patří do povinností obce s rozšířenou působností provádění prevence v oblasti bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích. Částka je určena zejména na zabezpečení dopravní výchovy 
v předškolních a školních zařízeních popř. na pořízení prvků zvyšujících bezpečnost v dopravě 
(zrcadla, příčné prahy,…). 

 
Územně analytické podklady – aktualizace 

Do rozpočtu roku 2013 je zahrnut pouze doplatek výdajů na úplnou aktualizaci územně 
analytických podkladů, zahájenou v roce 2012. 
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Protipovodňový val Strážnického 

Do rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na realizaci nezbytného protipovodňového opatření v lokalitě 
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ulice Strážnického pod Hamperkem, což povede 
k zamezení zaplavování lokality vodou z komunikace při přívalových deštích.  Cílem je vybudování 
zemního valu, který odkloní odtok dešťových vod na okraj zastavitelného území, kde jsou pozemky 
zemědělsky obhospodařovány. Náklady vybudování valu jsou odhadnuty na 1 mil. Kč.  

 
Poskytnuté půjčky z FRB 
 

Součástí návrhu rozpočtu je (kromě běžných půjček z FRB) také předpokládaná částka na 
poskytnutí půjček na kanalizační přípojky ve vazbě na realizaci projektu Odkanalizování Udánek, 
Sušic a Boršova vč. modernizace ČOV a také doplatek dotací na opravy, rekonstrukce, modernizace 
popř. údržbu domů a bytů, které byly předmětem prodeje (v souladu se schválenou směrnicí o 
prodeji bytů a domů ve vlastnictví města). 
 

 
Ostatní činnost 
 

Odvody za porušení rozpočtové kázně – do rozpočtu jsou zahrnuty odvody za porušení 
rozpočtové kázně při realizaci projektu Hřebečské důlní stezky. První odvod ve výši cca 490 tis. Kč 
byl vyměřen na základě dodatečné kontroly veřejné zakázky na dodávku bezpečnostního hrazení a 
značení. Druhý odvod ve výši cca 100 tis. Kč vychází z administrativní kontroly zahájené 19. 12. 
2012 a je nařízen z důvodu neoprávněně uplatněné části způsobilých výdajů. Na odvodu se vždy 
váže i vyčíslení úroků z posečkání s platbou odvodů z důvodu podávání námitek a žádosti o 
prominutí. 

 
Vratky dotací minulých let – položka zahrnuje vratku nevyčerpané dotace na přípravu voleb 

prezidenta (20.000 Kč), vratku nevyčerpané části dotace na volby do senátu, zastupitelstva kraje 
(31.277,89 Kč) a předpokládanou vratku části nevyčerpané dotace na realizaci projektu Vzdělávání 
v eGON centru Moravská Třebová ukončeného v roce 2012 (227.795,75 Kč). 

 
Účelově nespecifikovaná rozpočtová rezerva provozní – jako každoročně je v rozpočtu města 

vyčleněna tato rezerva, sloužící zejména ke krytí nepředpokládaných provozních výdajů, které 
mohou být předmětem úprav rozpočtu mimo rámec zpracování souhrnného rozboru hospodaření a u 
kterých by mohl vzniknout problém se zdrojem krytí (s ohledem na nutnost úhrady výdaje 
v určitém čase).  

 

Rezerva na vypořádání úroků u bytových jednotek na ulici Hřebečské – město Moravská 
Třebová přijalo na zabezpečení bytové výstavby v této lokalitě hypotéční úvěr s úrokovou sazbou 
fixovanou na prvních 5 let splácení. Na splácení úvěru se podílí nájemníci bytů, jimž byla 
stanovena u splátek úroková sazba vyšší, než byla skutečně přiznaná úroková sazba u úvěru. 
V březnu 2005 skončilo první pětileté období, po kterém došlo ke změně úrokové sazby. K tomuto 
období by měly být vypořádány přeplatky nájemníků za předchozí období a částka, tvořící přeplatek 
úroků bude sloužit jako fond oprav těchto bytových jednotek u města Moravská Třebová, který 
bude deponován na účtu města pro potřeby nájemníků.  
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6. Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy investičního majetku 
 
U prvních 5 investičních akcí, uvedených v přehledu, je předpokládána spoluúčast z prostředků 

Evropské unie. Ostatní investiční akce byly do rozpočtu zařazeny na základě souhrnného přehledu 
všech plánovaných investic, který byl projednán vedením města a strategickým výborem. 
Samozřejmě nebylo možné zařadit všechny požadavky, byla stanovena priorita jednotlivých akcí. 

 

• Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV - projekt 
odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV je prioritní akcí města. Na 
tento projekt byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva životního prostředí ČR, 
prioritní osy 1 – zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. 
Realizace projektu byla zahájena v roce 2011, v tomto roce byla také uzavřena smlouva o 
úvěru nespolufinancování projektu. V roce 2013 předpokládáme ukončení realizace projektu 
(dokončení rozšíření kanalizace v Udánkách a Boršově včetně přečerpávací stanice). 
 

• Technologické centrum, vnitřní integrace a spisová služba – město se zapojilo do výzvy 
IOP č. 06 k předkládání žádostí o finanční podporu na realizaci projektů Technologická 
centra obcí s rozšířenou působností. Předmětem výzvy je zřízení technologického centra na 
úrovní obce s rozšířenou působností (ORP), které bude zajišťovat úložiště nevyřízených a 
neuzavřených dokumentů, provoz spisové služby pro úřady a zřízené nebo založené 
organizace a aplikační servis obcím I. a II. stupně a další služby po dohodě s obcemi.  

Realizace projektu byla zahájena v roce 2011 vybudováním technologického centra, v roce 
2012 byla realizována implementace spisových služeb na městě a obcích v našem správním 
obvodě. V roce 2013 bude realizována 3. část projektu – vnitřní integrace. Spoluúčast města 
na realizaci projektu činí 15 % z poskytnuté dotace. Součástí 3 etapy realizace je pořízení 
následujícího SW: 

- kompetenční registry s podporou procesů – slouží k modelování kompetencí, průběhu 
procesů a k definici měřítek k řízení procesních výkonů ve vazbě na kompetence 
jednotlivých zaměstnanců, 

-  Procesní model BPMS a služba – slouží k modelování procesů technologické úrovně na 
základě strategického procesního modelu v modelovacím standardu BPEL 2.0 a umožňující 
automatizaci služeb úřadu, 

-  Enterprise Service Bus – obslužná softwarová sběrnice sloužící k identifikaci a řízení 
softwarových služeb založených na datových tocích ve formátech REST a SOAP. Výše 
uvedené komponenty budou integrovány do jednoho celku s tím, že základní propojení bude 
demonstrováno dodávkou automatizované služby „Vznik pracovního poměru“. 
Dále je součástí vnitřní integrace dodávka, instalace a konfigurace systému správy identit v 
rámci Technologického centra obce s rozšířenou působností města Moravská Třebová a 
dodávka instalace a konfigurace systému komunikace se základními registry. 
 

• Cesta od renesance k baroku - v lednu 2010 byla podána žádost o dotaci z ROP NUTS II 
Severovýchod - oblast rozvoje cestovního ruchu. Obsahem projektu je vybudování nové 
turistické trasy resp. historicko-naučné stezky, obnova 7 památkově chráněných 
významných objektů na této stezce a také marketingové aktivity vztahující se k této nově 
vybudované infrastruktuře. Celkové náklady projektu jsou v žádosti vyčísleny na cca 52.350 
tis. Kč (postupně dochází k jejich snižování realizací výběrových řízení) s podporou 
z dotačních prostředků ve výši 92,5 %. Projekt byl zahájen v roce 2011 stavební část díla 
byla realizována v roce 2012, v roce 2013 budou realizovány zejména propagační aktivity 
projektu – informační kiosky, 3D digitální model, filmové spoty,… 
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• Kompostárna Hamperk - záměr vybudování kompostárny vznikl na základě potřeby řešit 
ekologickou likvidaci odpadu ve vazbě na zákon o nakládání s odpady, který ukládá tuto 
otázku řešit do roku 2012 v návaznosti na politiku odpadového hospodářství kraje a Plán 
odpadového hospodářství města. Globálním (hlavním) cílem je snížení objemu odpadu, 
který produkuje město a domácnosti. Tento projekt řeší likvidaci a další zpracování 
zelených zbytků z údržby obecní zeleně i ze zahrad občanů (posečená tráva, listí, 
poštěpkované odřezané větve,…), jejich ekologické využití a přeměnu v hnojivo. 
Provozováním takového zařízení obec zabezpečí zákonné nakládání se zbytky z údržby 
obecní zeleně a zahrad občanů na vyhrazeném místě. Dojde k výraznému snížení objemu 
bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky odpadů a za jehož 
uložení se platí. Žádost o dotaci byla podána a schválena, do rozpočtu jsou tedy zahrnuty 
výdaje realizační části projektu výdaje na dotační management. Celková podpora by měla 
dosáhnout 90 % způsobilých výdajů projektu. Náklady na realizaci a výše dotace poskytnutá 
v roce 2013 do rozpočtu města jsou odhadnuty, v průběhu roku bude docházet ke zpřesnění 
na základě realizace výběrového řízení a doplňování informací ve vazbě na dotaci. 
Realizace projektu se přesunula z roku 2012 na rok 2013. 

 

• Lokální biocentrum – v návrhu rozpočtu města na rok 2013 jsou zahrnuty výdaje na 
realizaci projektu, u kterého již byla schválena finanční podpora z EU. 
 

• Rozšíření kamerového systému – v roce 2013 předpokládáme rozšíření stávajícího 
kamerového systému o 1 další kamerový bod. 
 

• Investice informatika – rozpočet zahrnuje následující položky: 
 

- integrace LotusNotes se systémy organizace (200 tis. Kč) – jedná se o integraci vybraných 
procesů z Projektu zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb (výzva 89) např. 
projektové řízení a logický rámec - integrace vortalGOV a Lotus Notes, workflow 
v LotusNotes pro plánování a řízení projektů metodou logických rámců, strategické 
plánování, komunikační strategie a finanční řízení, 

- LotusNotes – moduly materiály a usnesení rady a zastupitelstva města, který přinese 
zefektivnění a zprůhlednění celého procesu včetně napojení na stávající moduly (porady, 
úkoly, aktivity) a modul zásobník projektů (120 tis. Kč),  

- SW pro monitoring PC uživatelů (90 tis. Kč) – nový software s podporou 64bitových 
operačních systémů, 

- SW pro GIS - Marushka – slouží k prezentaci dat na internetu (205 tis. Kč), 

- SW pro GIS - GSPassport - modul GISu sloužící ke tvorbě pasportů (145 tis. Kč), 

- obměna multifunkční zařízení zejména z důvodu končících smluv o servisním zabezpečení 
(100 tis. Kč). 
 

• Investice provoz (dovybavení nábytkem) - součástí rozpočtu v roce 2013 je obnova 
nábytku v kanceláři odboru životního prostředí. 
 

• Zimní stadion – odvlhčování včetně napojení – v objektu nefungují protipožární čidla a 
tvoří se mlha, doplnění odvlhčování by mělo přispět k odstranění těchto problémů, v rámci 
přípravných prací, ještě před realizací bude posouzena vhodnost navrženého řešení popř. 
navrženy možná jiná variantní řešení. 
 

• Digitalizace městského kina – od roku 2012 se trend digitalizace kin velmi zrychluje a 
počet kopií na filmovém pásu ubývá. Veškeré nové české filmy vydané premiérou v roce 
2012 jsou pouze v digitální podobě, a to včetně veškerých pohádek. Pozadu nejsou ani filmy 
světové kinematografie. Snímky na tradičních 35 mm kotoučích míří během roku 2012-13 
do historie. Z těchto důvodů téměř všechna okolní města v dostupnosti Moravské Třebové 
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zahájila investice do digitalizace kin s cílem nepřijít o poslední filmové hity, potažmo i o 
diváky. Do rozpočtu roku 2013 je zahrnuta cena realizace dle realizovaného výběrového 
řízení na dodavatele.  

• Příprava lokalit pro bydlení – ulice Strážnického - jedná se o dokončení zasíťování 
pozemků směrem k ulici Pod Hamry.  Přípojky elektřiny a vody již byly realizovány 
v předchozí etapě, bude dokončena kanalizace, plynovod a zokruhování komunikace. 
 

• Výkupy pozemků – rozpočet je navržen v souladu s požadavky odboru majetku města a 
komunálního hospodářství (zejména výkupy pozemků v lokalitě Jihozápad). 
 

• Fit stezky – studie – v letošním roce předpokládáme pouze zpracování studie stezek s 
možností cvičení popř. posilování v přírodě s využitím přírodních prvků (realizace je 
plánována v roce 2014). 
 

• Investiční dotace TJ Slovan – tělovýchovná jednota se obrátila na město se žádostí o 
poskytnutí investiční dotace na pořízení časomíry pro potřeby lyžařského oddílu. 
 

• Přeložka kanalizace Sušice – v rámci dokončovacích prací je třeba ještě uhradit poplatek 
za vstup do vozovky, která není naším vlastnictvím. 
 

• Základní umělecká škola – vytápění sálu – vytápění velkého sálu základní umělecké 
školy na zámku je technicky nevyhovující a nedostatečné, v roce 2013 předpokládáme 
prodloužení stávajícího rozvodů plynového topení až do sálu včetně osazení radiátorů pro 
zlepšení tepelného komfortu těchto velkých prostor. 
 

• FVE – úpravy rozvaděčů – úpravy rozvaděčů u objektů, na jejichž střechách jsou osazeny 
fotovoltaické elektrárny, jsou nezbytné pro zajištění provozu těchto zařízení. 
 

• Modernizace VO – splátky 2013 – součástí rozpočtu jsou roční splátky realizované 
modernizace veřejného osvětlení, která proběhla v roce 2012, tento investiční výdaje bude 
součástí rozpočtu města až do roku 2023. 
 

• Kanalizace Na Stráni (dokončení) – realizace byla zahájena v roce 2012, v roce 2013 
zbývá dokončit povrchy komunikací a připojit čerpací stanici. 
 

• MŠ Tyršova – rekonstrukce elektroinstalace – akce je zařazena do rozpočtu na základě 
doporučení revizního technika, který upozornil na havarijní stav rozvodů v objektu. 
 

• Přeložka NN J. K. Tyla – akce je vyvolanou investicí související s plánovanou 
rekonstrukcí komunikace J. K. Tyla. 
 

• Úpravy kanalizace Jevíčská (dopracování PD) - jedná se o zpracování projektové 
dokumentace k pokračování rekonstrukce kanalizace v ulici Jevíčská, včetně rekonstrukce 
chodníku a veřejného osvětlení. 
 

• Mosty Stříbrný potok Boršov - nutnost vybudování nových mostů přes Stříbrný potok 
v Boršově je vázána na zahájení realizace projektu týkajícího se revitalizace toku (dle 
sdělení povodí rok 2013). Součástí našeho rozpočtu je v letošním roce realizace 10 nových 
mostů a realizace 3 přeložek inženýrských sítí. 
 

• Hasiči Sušice, MŠ Boršov – napojení na kanalizaci – povinnost zřízení nových 
kanalizačních přípojek souvisí s realizací projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova 
vč. modernizace ČOV. Ve vazbě na vybudování páteřní kanalizace v Sušicích a Boršově je 
třeba také zajistit napojení objektů města na novou kanalizační síť. 
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• Investiční dotace TJ Sokol Boršov – tělovýchovná jednota se obrátila na město se žádostí 
o dotaci na vybudování oplocení areálu ve výši 144 tis. Kč, součástí rozpočtu města na rok 
2013 je investiční dotace ve výši 50 tis. Kč, která by měla pokrýt alespoň část nákladů 
oplocení. 
 

• Investiční dotace JPO II Staré Město – dotace je určena na pořízení staršího tranzitního 
vozidla s přívěsným vozíkem (výměna za stávající Avii, která již neprojde kontrolou 
technické způsobilosti). 
 

• Propustek ulice Nádražní - Udánky – u této akce je přímá vazba na projekt rozšíření 
kanalizace v Udánkách, který by měl být dokončen v roce 2013. Jedná se o rekonstrukci 
havarijního stavu propustku vodoteče na konci Udánek vedoucího směrem do Udánského 
lesa. 
 

• Investiční dotace Nemocnici následné péče – investiční dotace je určena na pokrytí 
nákladů digitalizace rentgenového pracoviště. 

 

• Vodovodní odbočky – město od minulého roku nově hradí napojení nových vodovodních 
přípojek v katastru města. Tento postup byl odsouhlasen Skupinovým vodovodem 
Moravskotřebovska. 

 

• Investice hrazené z VHČ – do rozpočtu je zahrnuto celkem 8 akcí k realizaci z prostředků 
vedlejší hospodářské činnosti např. napojení bytových domů města na nově vzniklou páteřní 
kanalizační síť v Boršově a Sušicích, projektových dokumentací na rozsáhlé opravy 
bytových domů, vložkování komínů,… Převod prostředků na realizaci těchto záměrů je 
součástí příjmové části rozpočtu města (položka Odvod nájemného z VHČ na financování 
investic). 
 

• Regenerace MPR a rozsáhlejší opravy majetku – do rozpočtu jsou zahrnuty akce, u 
kterých předpokládáme 50 % krytí z dotace Programu regenerace městské památkové 
rezervace dle priorit stanovených odpovědných pracovníkem odboru rozvoje města 
v souladu se žádostí o dotaci. Dále jsou součástí návrhu rozpočtu města také opravy v areálu 
zámku, jejichž potřeba vyvstala ve vazbě na realizaci projektu Cesta od renesance k baroku 
a výdaje na zpracování projektových dokumentací pro podání žádosti o dotaci z programu 
Regenerace městských památkových rezervací v roce 2014.  

Součástí této rozpočtové kapitoly je také poskytnutí příspěvku Nadačnímu fondu pro 
chrámové varhany na restaurování varhan ve výši 100 tis. Kč (žádost pro letošní rok činila 
400 tis. Kč). 
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7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování 
 

Rozpočet v roce 2013 generuje provozní přebytek ovšem pouze v minimální výši (rozdíl mezi 
běžnými příjmy ve výši 156.940 tis. Kč a běžnými výdaji včetně rozsáhlejších oprav majetku ve 
výši 149.795 tis. Kč). Provozní přebytek v roce 2013 (dle návrhu rozpočtu) činí 7.145 tis. Kč. 
Běžné rozpočtové příjmy tedy stačí na financování běžných rozpočtových výdajů, pokrývají také 
v plné výši splátky jistin úvěrů. Výše běžných výdajů v roce 2013 je ovlivněna některými 
mimořádnými položkami – opravy komunikací pro realizaci projektu OUSB (2.000 tis. Kč), oprava 
komunikace J. K. Tyla (5.000 tis. Kč) rozsáhlé opravy kanalizací (5.000 tis. Kč), dlouhodobě však 
tento stav není udržitelný. Investiční rozvoj je tak v roce 2013 kryt z větší části zejména z 
kapitálových příjmů a z doplatků dotací projektů spolufinancovaných z EU a realizovaných 
v minulých letech. 

Kromě položek, které zvyšují celkovou částku financování (dočerpání úvěru a přijetí půjčky na 
realizaci projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova včetně modernizace ČOV, zapojení 
zůstatku prostředků na účtech města do hospodaření v roce 2013) je v návrhu rozpočtu počítáno i 
s položkami, které financování snižují. V následující tabulce je uvedena konkretizace položky, která 
snižuje celkovou hodnotu financování, tj. splátky jistiny z poskytnutých úvěrů a půjček. 

 
Věřitel Splátka jistiny (v Kč)

Čs. Spořitelna, a.s. 409 711,00
Komerční banka, a.s. 2 144 000,00
Čs. Spořitelna, a.s. 2 668 000,00
SFŽP ČR 132 000,00

5 353 711,00
Tepelná čerpadla
Splátky jistiny v roce 2013 CELKEM

Úvěr/půjčka
Hypoteční úvěr na výstavbu 22 b.j. na ul. Hřebečské
Rekonstrukuce koupaliště 2003
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. ČOV

 
 
V tabulkové části návrhu rozpočtu je uveden celkový přehled úvěrových závazků města. 

Usnesením vlády č. 1395/2008 ze dne 12. 11. 2008 byla zrušena regulace zadluženosti obcí a krajů 
pomocí ukazatele dluhové služby a byl zaveden nový systém monitoringu hospodaření obcí. 
Každoročně bude proveden výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za 
obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. Po vyhodnocení všech podkladů budou obce, jejichž 
ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých 
návratných finančních výpomocích k celkovým aktivům bude vyšší než 25 % včetně, osloveny 
dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko 
zastupitelstva obce. Pro možnost meziročního srovnání je v tabulce celkového přehledu úvěrových 
závazků uveden výpočet ukazatele dluhové služby dle původní metodiky i dle nové metodiky. 

 

 


