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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2010 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 208.902 tis. Kč byl k 30. 4. 2010 naplněn 
částkou 77.143,40 tis. Kč na 36,93 %. Tuto hodnotu je možno považovat za uspokojující. V další části 
komentáře k běžným rozpočtovým příjmům je uveden komentář k příjmům z daní a položek, u 
kterých je disproporce v naplňování. Kromě toho je věnována pozornost položkám, kde je navržena 
významnější úprava rozpočtu. 
 
1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní a místní poplatky) 
 
Příjmy z daní 
 

Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní je uvedeno na stranách 6, 7, 8 a 9 tabulkové části 
rozboru hospodaření.  
 
Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2010) daňové příjmy ve výši  7.239,03 tis. Kč. Tato částka 
představuje doplatek daňových příjmů za rok 2009 zaslaných Finančním úřadem na účet města až 
začátkem ledna 2010 (v roce 2009 byl tento doplatek o více než 1.500 tis. Kč nižší). 
Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 84.800 tis. Kč byl k 30. 4. 2010 naplněn na 
32,56 %. Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku jsou o více než 1.600 tis. Kč nižší než ve 
stejném období roku 2009, což je dáno zejména rozdílem doplatku daňových příjmů za rok 2009. 
Stále se projevují dopady finanční krize, výpadek byl také zaznamenám u daně z příjmů z nemovitostí 
(zde lze předpokládat plnění spíše v letních měsících). 
 
 
Správní a místní poplatky  
 

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 10.520 tis. Kč byl k 30. 4. 2010 naplněn na 
50,66 %, tj. ve výši 5.329,04 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno 
v tabulce č. 1.  
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2009
Rozpočet

2010
Skutečnost
k 30.4.2010

Odbor finanční - VHP 279 000,00 150 000,00 40 000,00
Odbor výstavby a územního plánování 126 300,00 125 000,00 51 305,00
Odbor vnitřních věcí 936 800,00 930 000,00 274 150,00
Živnostenský odbor 249 650,00 250 000,00 79 635,00
Odbor majetku města a kom.. hosp. 11 700,00 10 000,00 1 700,00
Odbor dopravy 2 308 140,00 2 300 000,00 535 355,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2 700,00 0,00 570,00
Odbor finanční 2 700,00 0,00 1 500,00
Odbor životního prostředí 116 810,00 115 000,00 40 400,00

CELKEM 4 033 800,00 3 880 000,00 1 024 615,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
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• Odvody za odnětí zemědělské půdy  - je navržena úprava rozpočtu ve vazbě na skutečné příjmy 

k 30.4.2010. 
 
2. Běžné (neinvestiční) dotace 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 94.949 tis. Kč byl k 30. 4. 2010 naplněn na 
38,69 %, tj. celkem 36.738,78 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude město 
teprve přijímat je uveden na straně 3 tabulkové části rozboru hospodaření. 
 
V tab. č. 2 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých dotací od obcí za dojíždějící žáky  a 
výkon přenesené působnosti. 
 
Tab. č. 2 –  Dotace od obcí za dojíždějící žáky a za výkon přenesené působnosti 
 

Dotace od obcí
Skutečnost

k 30. 4 .2010 (v Kč)
Útěchov 64 000,00

Dotace na náklady za dojíždějící žáky 64 000,00
Borušov 1 500,00
Kunčina 7 500,00
Městečno Trnávka 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti 10 500,00
Dotace od obcí celkem 74 500,00  

 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 
 

• Ostatní neinv. dotace ze všeobecné pokladní správy SR – na volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR – částka 235,80 tis. Kč představuje dotaci na úhradu výdajů souvisejících 
s konáním voleb do Poslanecké sněmovny ČR ve dnech 28. a 29. června 2010. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace ze SR – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin – dotace ve 
výši 7,60 tis. Kč je určena na úhradu zvýšeních nákladů na výsadbu minimálního podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin ve 2. pololetí roku 2009. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace ze SR – na výkon činnosti OLH – částka 242,90 tis. Kč je určena na 
činnost odborného lesního hospodáře ve IV. čtvrtletí roku 2009. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace ze SR – dotace na výkon terénní sociální práce – jedná se o dotaci 
z Úřadu vlády ČR z dotačního programu Podpora terénní práce ve výši 216,20 tis. Kč pro rok 
2010. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na organizaci Moravskotřebovského bramboráku 
a na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle – zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo, 
v rámci poskytnutí grantů na podporu kulturní aktivit v roce 2010, poskytnutí částky 40 tis. Kč 
Kulturních službám města Moravská Třebová (20 tis. Kč - Moravskotřebovský bramborák,  
20 tis. Kč – Kejkle a kratochvíle). 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na vydání sborníku ze semináře 
Moravskotřebovský zámek – renesance v evropském kontextu, problematika nových objevů, 
rekonstrukce, prezentace – Pardubický kraj podpořil seminář k renesanci, pořádaný 
Kulturními službami na zámku, částkou 30 tis. Kč. 
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• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na festival Dny slovenské kultury – Pardubický 
kraj poskytl Kulturním službám dotaci na zabezpečení festivalu Dny slovenské kultury v roce 
2010 ve výši 70 tis. Kč. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského 
fotofestivalu – Pardubický kraj poskytl Kulturním služby města Moravská Třebová, z kapitoly 
Kancelář hejtmana (současně se záštitou), příspěvek na pořádání fotofestivalu ve výši 5 tis. Kč. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod 
modrou oblohou – kraj podpořil organizaci této akce částkou 20 tis. Kč (grant je určen pro 
Základní školu Moravská Třebová, Palackého 1351). 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na organizaci akce Fortitudo 2010 – kraj, 
v rámci grantového řízení na sportovní a volnočasové projekty podpořil akci naší příspěvkové 
organizace (festival ohně a žonglování) částkou 20 tis. Kč. 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na organizaci lyžařského kurzu – základní škole 
Čs. armády bylo schváleno poskytnutí dotace na lyžařský kurz pořádaný školou ve výši  
15 tis. Kč. 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na renovaci podlahy tělocvičny na ulici 
Olomoucká 2 – žádost o dotaci podala ZŠ Čs. armády 179 ve spolupráci s městem, celkové 
předpokládané náklady opravy jsou předběžné vyčísleny na 220 tis. Kč, dotace od 
Pardubického kraje činí 100 tis. Kč. 

 
 
 
 
 

3. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 18.633 tis. Kč byl k 30.4. 2010 
naplněn na 40,04%, tj. ve výši  7.460,91 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech 
města mají zejména příjmy z pronájmu majetku ( 3.276,45 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových 
příjmů k 30. 4. 2010).  
 
V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované. 
 
Tab. č. 3 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

 
Ostatní nedaňové příjmy j.n.

(tzv.nahodilé příjmy)
Skutečnost

k 30.4.2010 (v Kč)
Zůstatek mezd z roku 2009 209 850,00

Vlaardingen 29 687,04

Ostatní (menší než 5.000,-) 14 751,80
CELKEM 254 288,84  

 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 

• Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy o reklamě  –  rozpočet je upraven o příjmy z reklamy 
v rámci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu (2 x 15 tis. Kč) na základě smluv 
uzavřených s firmami Martech Holding s.r.o. a INSTA CZ s.r.o. a o přijatý dar od Ing. Rudolfa 
Rady na opravy komunikací, popř. chodníků ve výši 50 tis. Kč. 
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• Přijaté pojistné náhrady – do rozpočtu byla za první čtyři měsíce roku přijata platba za opravu 
služebního vozidla úřadu nabouraného v letošním roce (5 tis. Kč) a jednak jsme obdrželi avízo 
o platbě za škodu na služebním vozidle městské policie (cca 45 tis. Kč). 

 

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

• Vratka DPH finančním úřadem – částka je vratkou DPH z daňových přiznání za prosinec roku 
2009 a první 3 měsíce roku 2010. 
 

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

 
II. Kapitálové příjmy 
 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 48.198 tis. Kč byl k 30. 4. 2010 naplněn na 10,73 %, 
tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 5.171,85 tis. Kč.  
 
 
III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 196.130 tis. Kč byl k 30. 4.2 2010 
vyčerpán na 31,03 %, tj. čerpání ve výši 60.862,41 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – rozpočet je upraven o přijatý dar na opravy 
komunikací popř. chodníků. 

 

• Veřejné osvětlení – běžná údržba a opravy – část výdajů realizovaných v závěru roku 2009 a 
hrazených v roce 2010 má investiční charakter (rozšíření VO směrem k Útěchovu). Z tohoto 
důvodu jsou výdaje přesunuty do investiční části rozpočtu města, položky Rozšíření veřejného 
osvětlení (směr Útěchov). 

 

• MŠ Boršov – oprava střechy – do rozpočtu je zahrnuta nutná oprava střechy z důvodu zatékání 
do objektu školy, cena nezbytných oprav je odhadnuta. 

 

• ZŠ Čs. armády – dotace na akci lyžařský kurz – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 15.000 
Kč poskytnutou z prostředků Pardubického kraje na realizaci projektu školy. 

 

• ZŠ Čs. armády – oprava budovy školy po zatečení - v zimních měsících roku 2010 došlo, 
z důvodu zamrznutí vody v dešťových žlabech, k poškození střechy a fasády školy v zadním 
traktu. Město nahlásilo vzniklé  škody jako pojistnou událost, Česká pojišťovna vyhodnotila 
událost jako nelikvidní (pojištění se vztahuje pouze na škody způsobené tíhou sněhu, ne 
působením mrazu). Škody je nezbytné odstranit, proto jsou do rozpočtu zahrnuty výdaje na 
potřebné opravy (85 tis. Kč). 

 

• ZŠ Čs. armády – tělocvična Olomoucká – oprava střechy – vlivem zamrzání vody ve žlabu na 
severní straně došlo k nadzvednutí lemování střechy, deformace pláště je trvalá, hrozí 
podtečení, při silnějších větrech i odtržení střešního pláště. Výměna oplechování po celé délce 
napojení izolační krytiny je vyčísleno na cca 30 tis. Kč. 

 

• ZŠ Čs. armády – tělocvična Olomoucká – oprava podlahy – na opravu podlahy byla podána 
žádost o grant Pardubickému kraji, naší žádosti bylo vyhověno, dotace činí 100 tis. Kč, 
celkové náklady opravy jsou předběžné odhadnuty na 220 tis. Kč. 
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• ZŠ Palackého – dotace na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou – 
Pardubický kraj poskytl škole dotaci na zabezpečení akce ve výši 20 tis. Kč. 

 

• ZŠ Kostelní nám. – z důvodu dlouhodobě špatného stavu střešní krytiny budovy školy a 
možného ohrožení krovů dřevokaznými houbami jsou do úprav rozpočtu zahrnuty výdaje na 
posouzení konstrukce krovu  a současně na vypracování projektové dokumentace  obnovy 
střechy (80 tis. Kč). 

 

• Dům dětí a mládeže - rozpočet je upraven o dotaci ve výši 20 tis. Kč poskytnutou z prostředků 
Pardubického kraje na realizaci projektu Fortitudo 2010. 

 

• Informační služby – náklady na vydávání Moravskotřebovského zpravodaje – navýšení DPH u 
služeb o 1 % nebylo zahrnuto do rozpočtu celkových nákladů na vydávání zpravodaje v roce 
2010, úprava rozpočtu také reaguje na časté vkládání vkladných listů do zpravodaje, které 
zvyšují jeho gramáž a poté náklady za roznos.  
 

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

- pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle (20 tis. Kč),  
- pořádání Moravskotřebovského bramboráku (20 tis. Kč) 
- vydání sborníku ze semináře na zámku (30 tis. Kč) 
- organizace 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury (70 tis. Kč) 
- organizace 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu (5 tis. Kč) 
 

Dále je rozpočet na organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu navýšen o 
přijaté dary ve výši 30 tis. Kč (Martech Holding a.s. a INSTA CZ a.s.). 

 

• Hřebečské důlní stezky – provozní výdaje – část výdajů projektu má neinvestiční charakter 
(např. výroba brožur, internetová doména,…), část investičního rozpočtu akce je tedy 
přesunuta do provozu. V rámci dalších rozborů proběhnou pravděpodobně další úpravy ve 
struktuře výdajů akce. 
 

• Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotaci na výkon činnosti odborného lesního 
hospodáře (242,90 tis. Kč) a o dotaci na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin  
(7,60 tis. Kč). 
 

• Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – na základě návrhu Krajské veterinární správy 
pro Pardubický kraj na vydání zvláštního opatření vydal odbor životního prostředí rozhodnutí 
o umístění týraných zvířat do náhradní péče (15 ks skotu, 2 prasata, 1 koza a 1 pes). Náhradní 
péči bude na základě smlouvy zajišťovat Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. a Canis 
centrum s.r.o. Lanškroun. Náklady na umístění v náhradní péči hradí, dle zákona 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání město Moravská Třebová. 
 

• Bezpečnost a veřejný pořádek – městská policie – rozpočet je navýšen o přijaté pojistné plnění 
související s náhradou škody na služebním vozidle (oprava byla hrazena z provozního 
rozpočtu městské policie). 
 

• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – městu byla poskytnuta dotace na 
zabezpečení průběhu voleb ve výši 235,80 tis. Kč. 
 

• Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – rozpočet je upraven o částku 5 tis. Kč - 
přijaté pojistné plnění z havárií služebního vozidla. 

 

• Činnost místní správy – provozní rozpočet informatiky - předmětem rozpočtové úpravy jsou 
výdaje na zajištění komunikace s integrovaným informačním systémem státní pokladny, do 
kterého jsme povinni předávat data ve vazbě na změny účetnictví města a obcí schválené od  
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1. 1. 2010. Data jsme povinni předávat ve stanoveném formátu Pardubickému kraji, který je 
bude poté distribuovat Ministerstvu financí ČR. Za tímto účelem je nezbytné doplnit účetní 
software o komunikační modul. 

• Rozvoj a úpravy orientačního systému města – do úprav rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na 
označení historických domů dle návrhu komise památkové péče – nám. TGM 39 (rodný dům 
Ludwiga Vinzenze Holzmeistera) a nám. TGM 8 (dům, ve kterém nocovala rakouská 
císařovna a česká královna Marie Terezie). 

 

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

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

majetku 
 
Upravený rozpočet investičních výdajů 75.150 Kč byl k 30. 4. 2010 čerpán částkou 9.547,46 tis. Kč, 
tj. na 12,70%. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.520 tis. Kč byl 
k 30. 4. 2010 čerpán částkou 0 Kč tj. ke konci dubna nebyl čerpán. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Hřebečské důlní stezky – část investičního rozpočtu je přesunuta do provozních výdajů (s 
ohledem na charakter realizovaných prací). 
 

• Víceúčelový sportovní areál Jevíčská – rozpočet je navýšen o úhradu nákladů na vynětí ze 
zemědělského půdního fondu a dále o poplatek  ČEZu za připojení k distribuční soustavě. 
 

• Odvedení děšťových vod z ulice Nádražní – investiční akce byla ukončena, původní 
rozpočtované náklady byly sníženy výběrovým řízení na dodavatele. 
 

• Nová lokalita pro ukládání zeminy – vzhledem k potřebě nalezení nové lokality pro ukládání 
zeminy na území města vznesl odbor investičního regionálního rozvoje požadavek na zařazení 
částky 150 tis. Kč do investiční části rozpočtu města (na podrobné polohopisné a výškopisné 
zaměření lokality, úhradu poplatků za případné vynětí ze zemědělského půdního fondu a 
zpracování projektové dokumentace). 
  

•  Lokální biocentrum – dopracování PD – projekt je třeba dopracovat v souladu s parametry 
dotace, do rozpočtu jsou dále zahrnuty předpokládané náklady na zpracování žádosti o dotaci. 
 

• Rozšíření veřejného osvětlení (směr Útěchov) – v závěru roku 2009 bylo realizováno rozšíření 
veřejného osvětlení směrem k Útěchovu (s úhradou nákladů v roce 2010), realizované práce 
mají investiční charakter, částka 140 tis. Kč byla proto přesunuta z běžných výdajů – položky 
Veřejné osvětlení – běžná údržba a opravy. 
 

• Cyklostezka Mor. Třebová Útěchov (zaměření,…) – do rozpočtu je zahrnuta úhrada nákladů na 
zpracování geodetického zaměření a za výpis dotčených pozemků (cca 60.000 Kč) projektu 
Cyklostezka Moravská Třebová - Útěchov. Předpokládáme, že nositelem projektu bude město 
Moravská Třebová (vzhledem k tomu, že není v možnostech a silách obce Útěchov řešit 
dotační žádost na realizaci projektu a i s ohledem na katastrální území, kterého se cyklostezka 
dotýká). S obcí Útěchov probíhají jednání o poskytnutí investičního příspěvku na přípravné 
práce ve výši 50 % nákladů (cca 30.000 Kč). Tento příjem zatím není součástí rozboru 
hospodaření, protože není definitivně potvrzen.  
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• Rozsáhlejší opravy investičního majetku – v rámci jednotlivých položek rozpočtů došlo pouze 
k přesunům jednotlivých částek ve vazbě na realizovaná výběrová řízení na dodavatele. 
 
 
 

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 4. 2010 plyne: 
 

• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 257.100 tis. Kč byl k 30. 4. 2010 
naplněn na 32,02 %, tj. částkou ve výši 82.315,25 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 272.800 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 70.409,87 tis. Kč, tj. na 
25,81 %. 

 

• zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 4. 2010 
zachycuje následující tabulka: 

 
 

 
k 1.1.2010 k 30.4.2010

základní běžný účet 62 338 338,30 49 084 663,50 Kč
příjmový účet 0,00 17 746 405,05 Kč
výdajový účet 0,00 Kč 6 346 290,60 Kč
fond rozvoje bydlení 1 058 030,58 Kč 646 180,61 Kč
fond rezerv a rozvoje 1 019,56 Kč 0,00 Kč
sociální fond 75 473,53 Kč 286 991,71 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 63 472 861,97 Kč 74 110 531,47 Kč     

sdružené prostředky 1 516,87 Kč 0,00 Kč
depozitní účet 3 750 795,30 Kč 1 255,52 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 3 752 312,17 Kč 1 255,52 Kč  
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 30. 4. 2010 


