
Městský úřad Moravská Třebová 

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 9. 2012 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 161.645 tis. Kč byl k 30. 9. 2012 naplněn 
částkou 129.148,90 tis. Kč na 79,90 %. Tuto hodnotu je možno, s ohledem na přetrvávající dopady 
finanční krize na hospodaření města, 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. 2012 je uvedeno na stranách 6, 7, 8 a 9 
tabulkové části rozboru hospodaření.  
Vzhledem ke schválenému rozpočtu ve výši 84.400 tis. Kč se jeví k 30. 9. 2012 vývoj daňových 
příjmů jako zhruba odpovídající. Rozpočet je naplňován na 77,93 %. Alikvotní roční podíl by měl 
činit k 30. 9. 2012 cca 75 %. Třetí čtvrtletí je tradičně období s nejvyšší daňovou výtěžností (zejména 
měsíce červen a červenec). V červnu 2012 byly na účet města přijaty daňové příjmy ve výši  
10.686,92 tis. Kč, což je o cca 60 tis. Kč více než v nejvýnosnějším měsíci loňského roku (červenec). 
Z tabulky na straně 7 vyplývá, že došlo oproti stejnému období minulého roku k poklesu celkových 
daňových příjmů o 2,92 % (pokles o 1.974,98 tis. Kč). 
Ze stávajícího vývoje daňových příjmů zatím nelze usuzovat, že oproti roku 2011 dojde k nárůstu 
celkových daňových příjmů, spíše lze očekávat další možný propad výnosů. 
 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 12.995 tis. Kč byl k 30. 9. 2012 
naplněn na 86,70 %, tj. ve výši 11.266,64 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je 
uvedeno v tabulce č. 1.  
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2011
Rozpočet

2012
Skutečnost
k 30.9.2012

Odbor majetku města a kom. hosp. - VHP 28 000,00 15 000,00 21 000,00
Odbor výstavby a územního plánování 132 818,00 135 000,00 98 150,00
Odbor vnitřních věcí 1 007 935,00 1 010 000,00 816 890,00
Živnostenský odbor 242 405,00 242 000,00 158 005,00
Odbor majetku města a kom. hospodářství 6 325,00 5 000,00 2 590,00
Odbor dopravy 2 129 320,00 2 120 000,00 1 559 445,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6 705,00 0,00 0,00
Odbor životního prostředí 887 750,00 88 000,00 49 030,00

CELKEM 4 441 258,00 3 615 000,00 2 705 110,00  
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Z tabulky vyplývá, že se v letošním roce pravděpodobně podaří naplnit plánované příjmy ze správních 
poplatků. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

• Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj – je navržena úprava rozpočtu souladu s jejím 
skutečným naplňováním. 
 

• Odvod výnosů z loterií – i u této položky se jedná o úpravu rozpočtu souladu s jejím 
naplňováním, položka zahrnuje jednak doplatek výtěžku z roku 2011 (58.032 Kč) a částka 
194.899,05 Kč představuje odvod 30% podílu z dílčího odvodu jiných forem loterií než 
přístrojů a videoterminálů. 
 

• Odvod výnosů z VHP – odvod 80 % z dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení – do rozpočtu města bylo k 30. 9. 2012 přijato celkem 1.500.492 
Kč, v souladu s tím je navržena dílčí úprava rozpočtu, která zatím nezohledňuje předpokládané 
výnosy v dalším čtvrtletí.  

 
 
Běžné dotace  
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 28.595,16 tis. Kč byl k 30. 9. 2012 naplněn 
na 76,90 %, tj. celkem 21.990,52 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude 
město teprve přijímat je uveden na straně 3 tabulkové části rozboru hospodaření. 
 
V tab. č. 2 je uveden přehled neinvestičních přijatých dotací od obcí za dojíždějící žáky a  za výkon a 
za výkon přenesené působnosti. 
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 Tab. č. 2 –  Dotace od obcí za dojíždějící žáky a za výkon přenesené působnosti  
 

Dotace od obcí
Skutečnost

k 30. 9 .2012 (v Kč)
Vranová Lhota 1 500,00
Linhartice 3 000,00
Bezděčí u Trnávky 1 500,00
Dlouhá Loučka 4 500,00
Mladějov 7 500,00
Rychnov na Moravě 1 500,00
Třebařov 3 000,00
Kunčina 6 000,00
Městečko Trnávka 6 000,00
Křenov 4 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 39 000,00
Linhartice 56 000,00
Bezděčí u Trnávky 4 000,00
Staré Město 44 000,00
Rozstání 12 000,00
Dětřichov 40 000,00
Borušov 52 000,00
Gruna 28 000,00
Malíkov 4 000,00
Útěchov 21 000,00
Za dojíždějící žáky 261 000,00
CELKEM 300 000,00  
 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Ostatní neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy SR – na volby do senátu a 
zastupitelstev krajů – rozpočet je navýšen o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých 
v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů ve výši 
445,90 tis. Kč.  

 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na výkon činnosti odborného lesního 
hospodáře – jedná se o dotaci ve výši 233,94 tis. Kč určenou na činnost odborného lesního 
hospodáře ve 2. čtvrtletí 2012. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – program regenerace MPR a MPZ -  
dotace schválená v letošním roce ve výši 2.675 tis. Kč je určena na regeneraci objektů 
v městské památkové rezervaci ve vlastnictví města i objektů v majetku soukromých vlastníků 
a církve.  

 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté od krajů – na obnovu a výchovu porostů – dotace ve výši  
8 tis. Kč byla poskytnuta z prostředků Pardubického kraje na obnovu, zajištění a výchovu 
porostů v městských lesích na základě žádosti města. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté od krajů – na posílení příspěvku na provoz sociálních 
služeb – dotace ve výši 350 tis. Kč je účelové určena na posílení provozních nákladů 
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příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská Třebová při poskytování služby 
domova pro seniory. 

 

 
 

2. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 29.114,84 tis. Kč byl k 30. 9. 2012 
naplněn na 80,99 %, tj. ve výši 23.579,54 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech 
města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (14.168,37 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových 
příjmů k 30. 9. 2012).  
 
 

V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované. 
 
Tab. č. 3 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

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

Skutečnost
k 30.9.2012 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2011) 364 484,00
Vratka kauce Kostelní nám. 1 (Latinská vinárna) -25 000,00
Věcné břemena 15 283,32
Prodej bytu - splátky staré pohledávky 35 702,00
Prodej dřeva 93 384,00
Ostatní (menší než 5.000,-) 6 213,00

CELKEM 490 066,32  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Příjmy z pronájmu majetku Vytep Uničov – rozpočet je upraven v souladu s uzavřeným 
dodatkem nájemní smlouvy (ve vazbě na termín prodeje kotelen). 

 

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

• Příjmy z kopírování – položka nebyla součástí schváleného rozpočtu, protože výše výnosů je 
zanedbatelná, zařazení do rozpočtu je navrženo až v průběhu roku. 
 

• Přijaté sankční platby – odbor dopravy – z plnění položky k 30.9. je zřejmé, že se plánovanou 
skutečnost nepodaří do konce roku naplnit. Jednak došlo ke změně zákona 361/2000 Sb., 
v rámci které byly sníženy sankce za přestupky, dále narůstá počet přestupků, které řeší soud 
na úkor městských úřadů. 
 

• Příjmy z úroků – výši úroků z účtů pozitivně ovlivňuje zejména zvláštní účet projektu OÚSB 
na který jsou posílány dotace a poměrné části půjčky ze SFŽP na základě podávaných žádostí 
o platbu. 
 

• Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smluv o reklamě) – úprava rozpočtu má následující 
strukturu: 

- smlouva o reklamě s firmou MARTECH HOLDING a.s. na částku 15 tis. Kč 
v souvislosti s uspořádáním Fotofestivalu 2012 

- odměna za umístění v soutěži v tříděném odpadu O perníkovou popelnici 2011 ve výši 
70 tis. Kč, kterou je možné  využít výhradně v oblasti odpadového hospodářství 
nejpozději do 31.12.2012. 
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- přijaté dary na rozvoj školství ve výši 63,30 tis. Kč od fyzických osob, které obývají 
domy v městské památkové rezervaci. 

 

• Přijaté pojistné náhrady – úprava rozpočtu souvisí s naplňováním položky. 
 

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

II. Kapitálové příjmy 
 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 227.965 tis. Kč byl k 30. 9. 2012 naplněn na 38,43 %, 
tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 87.617,68 tis. Kč. Propad v kapitálových příjmech je 
ovlivněn zejména nižším plnění u dotací na realizaci projektů spolufinancovaných z Evropské unie.  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

Jsou navrženy dílčí přesuny mezi položkami příjmů z prodeje pozemků a majetku s ohledem na 
realizované prodeje (stavební pozemky na ulici Strážnického, prodeje bytů a ostatních pozemků,…). 
 

• Investiční dotace – kompostárna Hamperk – realizace stavební a technologické části projektu 
se přesouvá na rok 2013. 

 
 
 
III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 166.690 tis. Kč byl k 30. 9. 2012 
vyčerpán na 68,66 %, tj. čerpání ve výši 114.451,98 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

•  Technické služby – silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – je navržen přesun části 
rozpočtu do investičních výdajů s ohledem na realizované akce (kontejnerová stání). 

 

• Technické služby – sběr a svoz komunálního odpadu -  rozpočet je navýšen o částku 70 tis. Kč, 
která představuje odměnu za umístění soutěži O perníkovou popelnici 2011, kterou musíme 
využít v oblasti odpadového hospodářství nejpozději do 31.12.2012 

 

• Opravy kanalizace města dle plánu obnovy – první část plánované opravy kanalizace v ulici 
Tyršova nebude, na základě doporučení správce kanalizace, v letošním roce realizována (což 
přináší úsporu prostředků města ve výši 1,7 mil. Kč). 
 

• MŠ Piaristická – napojení dešťového svodu do kanalizace – opravu nebude možné realizovat 
v letošním roce z důvodu problémů se sítěmi umístěnými pod dotčeným pozemkem. 
 

• MŠ Boršov – oprava kotle – původní rozpočet byl odhadem možných nákladů, nezbytná 
oprava bude nákladnější. 
 

• MŠ Jiráskova – došlo k přesunu části investičních výdajů v rámci realizace modernizace 
mateřské školky (část vnitřního vybavení, vybavení kuchyně,…). Jedná se pouze o přesun 
mezi jednotlivými kapitolami výdaji. 
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• ZŠ Palackého – rozpočet je navýšen o výdaje na navýšení příkonu odběrného místa 
v souvislosti s plánovaným umístěním fotovoltaických panelů na střechu školy. 

 

• Kulturní služby města – dotace na mzdy – navýšení rozpočtu zohledňuje rozhodnutí vedení 
města o řešení pracovní pozice tiskové mluvčí. S ohledem na nástup kmenové zaměstnankyně 
městského úřadu z rodičovské dovolené až v 1. čtvrtletí roku 2016 bude prodloužena stávající 
dohoda o provedení práce se současnou tiskovou mluvčí. Úprava rozpočtu souvisí s původním 
předpokladem ukončení dohody k 31.10.2012. 

 

• Kulturní služby města – mimořádná dotace na pořádání fotofestivalu – rozpočet je navýšen o 
výnosy ze smlouvy o reklamě s firmou MARTECH HOLDING a.s. na pořádání fotofestivalu 
v roce 2012). 

 

• Příspěvek městu Svitavy – cyklokoridor Svitava – finanční příspěvek byl po dohodě s městem 
Svitavy přesunut do investičních výdajů (s ohledem na charakter realizovaných výdajů). 
 

•  Vodné a stočné aquapark – návrh úpravy rozpočtu odpovídá fakturacím za vodné a stočné 
v roce 2012, včetně odhadu spotřeby do konce roku 2012. 

 

• Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotace ve výši 241,94 tis. Kč na činnost odborného 
lesního hospodáře ve 2. čtvrtletí roku 2012. 

 

• Ostatní činnost ochrany přírody a krajiny – došlo k přesunu částky 25 tis. Kč z položky 
monitoring podzemní vody na Hamperku do položky odborné ošetření starých stromů.  
Minulosti byl monitoring podzemní vody prováděn vždy v podzimním období, odborná firma 
však doporučuje provést monitoring v jarním období, kdy jsou stavy hladin vyšší. Další 
monitoring bude tedy proveden na jaře 2013. Proto je částka 25 tis. Kč přesunuta do jiné 
položky. Výdaje na odborné ošetření starých stromů byly v rozpočtu na rok 2012 kráceny 
z důvodu realizace projektu podpořeného z EU, ukazuje se však, že je třeba v letošním roce 
prořezávat i další stromy na území města nezahrnuté v daného projektu (park na Rybním 
náměstí,…). 

 

• Sociální služby – domov pro seniory – částka 350 tis. Kč je dotací od Pardubického kraje na 
posílení provozních nákladů příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská Třebová 
při poskytování služby domova pro seniory. Zároveň dochází ke změně vnitřní struktury 
dotace města (přesun částky 50 tis. Kč). 

 

• Činnost místní správy – platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje – úprava rozpočtu zahrnuje 
následující položky: 

- 9 tis. Kč – prodloužení dohody o provedení práce se stávající tiskovou mluvčí (s 
ohledem na předpokládaný návrat kmenové zaměstnankyně městského úřadu po 
rodičovské dovolené až v 1. čtvrtletí roku 2016), 

- 31 tis. Kč - mzdy a zákonné odvody vyplývající z rozhodnutí vedení města k řešení 
pracovních pozic propagace města a zahraničních styků a administrativní pracovnice 
sekretariátu. Vzhledem k ukončení pracovního poměru 2. asistentky starosty 
k 31.10.2012 bude pracovní místo propagace města a zahraniční styky rozšířeno od 
1.11.2012 ze stávajícího 0,5 úvazku na celý úvazek o výkon asistentských prací a 
zařazeno na odbor kancelář starosty a tajemníka, úsek sekretariát starosty. Současně s 
tím bude 1. asistentka zastupovat druhou v její agendě, čímž dojde k jejímu platovému 
přeřazení ze stávající 7. platové třídy do 8. platové třídy od 1.11.2012. 

 

• Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – částka 20 tis. Kč je přesunuta do položky 
mimořádná dotace na pořízení nového služebního vozu. Předpokládáme pořízení vozu na 
leasing s nulovým navýšením, u kterého je jednou z podmínek pro umožnění splácení ve 24 
měsíčních splátkách úhrada akontace ve výši 60 % ceny vozidla. 
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• Volby do senátu a zastupitelstva krajů – účelová dotaci na úhradu výdajů vzniklých 
v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů činí 
445,90 tis. Kč.  
 

• Technologické centrum – provozní výdaje- část výdajů je s ohledem na jejich charakter 
přesunuta z investic do provozu. 
 

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

 

• Ostatní činnost – odvod DPH finančnímu úřadu – úprava rozpočtu odpovídá realizovaným 
výdajům. 

 
 

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

Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků 82 500 Kč 
Provozní rezerva 635 742 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 

 
Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 277.125 tis. Kč byl k 30. 9. 2012 čerpán částkou 
115.706,69 tis. Kč, tj. na 41,75 %. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve 
výši 1.995 tis. Kč byl k 30. 9. 2012 čerpán částkou 1.440,47 tis. Kč tj. na 72,20 %. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV – rozpočet projektu je 
navýšen o částku 200 tis. Kč, která představuje další část přijaté půjčky ze SFŽP na realizaci 
projektu k 30. 9. 2012. Rozpočet bude postupně upravován o další platby ze SFŽP. 

 

• Technologické centrum – část výdajů je přesunuta do provozní části rozpočtu. 
 

• Cesta od renesance k baroku – i u tohoto projektu má část výdajů neinvestiční charakter, proto 
je navržen přesun mezi rozpočtovými kapitolami. 
 

• Kompostárna Hamperk - realizace stavební a technologické části projektu se přesouvá na rok 
2013. 

• Investice provoz IP telefony – v rámci pořízení nové telefonní ústředny byl schválen záměr 
realizace výběrového řízení s možností napojení našich příspěvkových organizací do telefonní 
ústředny, což přinese krátkodobě vyšší náklady na pořízení ústředny, ale do budoucna lze 
očekávat významnou úsporu plateb za pevné linky u příspěvkových organizací města. Úspora 
finančních prostředků u města při přechodu na IP telefonii činila cca 50% nákladů. Při 
přechodu na IP telefonii si příspěvkové organizace budou muset ještě pořídit nové telefony 
(cca 1.000 Kč/1 ks). Přesto lze předpokládat návratnost výdajů rozšíření ústředny za dobu cca 
1 rok. Potřebné navýšení rozpočtu je odhadnuto, zatím nebylo ukončeno výběrové řízení. 
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• Kanalizace Rybní – realizaci investiční akce brání pozemek v lokalitě, na který je vyhlášena 
exekuce a bez souhlasného stanoviska vlastníka nemůže město kanalizaci pozemkem vést. 
Exekutor na naše nabídky k odkupu části dotčeného pozemku nereaguje a ze zákona vyplývá, 
že k tomuto kroku ani není oprávněn. Vyřešení tohoto problému může být  záležitostí ještě 
několika let. 

 

• MŠ Jiráskova – modernizace II. etapa – část realizovaných výdajů měla charakter pořízení 
drobného dlouhodobého majetku (vybavení tříd školky, školní kuchyně,…) tedy přesunuta do 
provozních výdajů. 
 

• MŠ Tyršova – rekonstrukce elektroinstalace – v letošním roce budeme realizovat jen projekční 
přípravu, proto je navrženo snížení rozpočtu o částku 150 tis. Kč. 
 

• Propustek ulice Nádražní – Udánky – s ohledem na zpoždění s výstavbou kanalizace 
v Udánkách se investiční akce přesouvá do roku 2013. 

 

• Fotovoltaické elektrárny – vybudování 4ks – konečným termínem pro podání žádosti o 
připojení fotovoltaických elektráren za stávajících výhodných podmínek je 30.11.2012. 
Výhodné podmínky s rychlou hrubou návratností 6 – 8 let budou tedy platné do tohoto 
rozhodného okamžiku, v r. 2013 má být podpora dle vyjádření ERÚ snížena o 50%, příp. 
úplně zrušena - návratnost se tím prodlužuje na dvojnásobek a více a již není pro město 
zajímavá. Podmínky platí po dobu 20 let, předpokládaná životnost panelu je až 25 let. 
S ohledem na popsané skutečnosti rozhodla rada města o zadání zpracování projektové 
dokumentace a provedení výběrového řízení na realizaci fotovoltaických elektráren na 4 
objektech města (ZŠ Palackého, I. MŠ Piaristická, II. MŠ Jiráskova (budova MŠ Tyršova) a 
Sociální služby města Moravská Třebová). Navržená úprava rozpočtu vychází 
z předpokládané ceny pořízení 1 elektrárny ve výši cca 1,4 mil. Kč. 

 

• Kontejnerová stání J.K.Tyla kontejnerová stání mají charakter investiční výdajů, proto je 
přesunuta část provozního rozpočtu položky Běžná údržba opravy komunikací na krytí těchto 
výdajů v rámci investiční části rozpočtu města. 
 

• Příspěvek městu Svitavy - Cyklokoridor Svitava – finanční příspěvek byl po dohodě s městem 
Svitavy přesunut do investičních výdajů (s ohledem na charakter realizovaných výdajů). 

 

• Investiční výdaje z VHČ – úprava rozpočtu má vazbu na úpravu rozpočtových příjmů, položku 
Odvod nájemného z VHČ na financování investic. Úpravou dochází k narovnání stavu na 
skutečně realizované výdaje včetně plánu realizace do konce roku. 
 

• Rozsáhlejší opravy majetku – regenerace MěPR - rozpočet u rozsáhlejších oprav je upraven o 
přijatou dotaci na regeneraci objektů v městské památkové rezervaci ve výši 2.675 tis. Kč, 
úpravy u jednotlivých položek jsou následující: 
 

Objekty ve vlastnictví města: 
- obnova střechy a krovu domu TGM 25/34    430 tis. Kč 
- obnova fasády domu TGM 19/37     280 tis. Kč 
- obnova krovu a střechy domu Kostelní nám. 1/25   200 tis. Kč 
- obnova a restaurování oken radnice TGM 32/29   530 tis. Kč 
celkem objekty ve vlastnictví města     1.440 tis. Kč 
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Objekty soukromých vlastníků, popř. společenství vlastníků: 
- obnova fasády domu Bránská  5/52 (SVJ)    42 tis. Kč  
- restaurování kamenného portálu domu Marxova 1a/211 (FO) 50 tis. Kč 
- restaurování sloupů vnitřního schodiště domu ČSA 8/85 (FO) 59 tis. Kč 
- restaurování kamenných prvků domu Poštovní 73/1 (FO)  50 tis. Kč 
- restaurování kamenných ostění domu ČSA 5/100 (SVJ)  44 tis. Kč 
- obnova hradební zdi na pozemku p.č. 37 (FO)   100 tis. Kč 
celkem objekty soukromých vlastníků (FO, SVJ)   345 tis. Kč 
 

Objekty v majetku církve: 
- obnova kamenných prvků ohradní zdi fary Kostelní nám. 24/3 90 tis. Kč 
- restaurování chrámových varhan     800 tis. Kč 
celkem objekty ve vlastnictví církve     890 tis. Kč 

  

Dáje je součástí rozpočtových úprav i povinný spolupodíl města na realizaci oprav objektů 
v MPR soukromými vlastníky (cca 65 tis. Kč) 

 
  

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 9. 2012 plyne: 
 
• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 389.610 tis. Kč byl k 30. 9. 2012 

naplněn na 55,64 %, tj. částkou ve výši 216.766,58 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 445.810 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 231.599,14 tis. Kč, tj. 
na 51,95 %, 
 

• součástí položek financování se na straně příjmů stává také půjčka od SFŽP na realizaci projektu 
týkajícího se kanalizace a modernizace ČOV, a na straně výdaje je pak nově součástí položek 
financování položka Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů, která je 
využívána od 1. 1. 2012 pro účtování faktur v režimu přenesené daňové povinnosti. 

 
 

• zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 9. 2012 
zachycuje následující tabulka: 

 
k 1. 1. 2012 k 30. 9. 2012

základní běžný účet 13 514 963,30 Kč 11 094 198,82 Kč
příjmový účet 16 585 244,48 Kč 8 689 501,27 Kč
výdajový účet 5 989 491,45 Kč 42 213 580,21 Kč
fond rozvoje bydlení 163 727,19 Kč 184 398,14 Kč
sociální fond 10 002,93 Kč 139 429,04 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 36 263 429,35 Kč 62 321 107,48 Kč

depozitní účet 4 400 488,34 Kč 2 805,57
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 400 488,34 Kč 2 805,57 Kč  
 

 


