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Komentář k rozpočtu města na rok 2014 
(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 2014 jsou rozhodující údaje uvedené na 
straně 5 tabulkové části návrhu rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění k 31. 12. 2013, 
schválený rozpočet a také předpokládané příjmy podle schváleného státního rozpočtu pro roky 2013 
a 2014.  

 
V rámci návrhu rozpočtu daňových příjmů je v roce 2014 zohledněna, již druhý rok platná, 

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

2013, lze konstatovat, že odhadnutý celkový výnos byl podhodnocen a to zejména u DPH. Celkové 
daňové výnosy převýšily schválený rozpočet o více než 6 mil. Kč.   

 
Upravený celkový rozpočet sdílených daní (88.520 tis. Kč) byl v roce 2013 přečerpán o více než 

5,3 mil. Kč.  
 
Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly v roce 2013 o 15,3 mil. Kč vyšší než v roce 

2012 (meziroční nárůst o téměř 18 %), poprvé od roku 2008 se podařilo dosáhnout vyšších 
daňových výnosů (nárůst o 3,31 % ve srovnání se skutečností roku 2008). Tato porovnávání jsou 
pouze orientační, protože od roku 2013 je nově součástí daňových výnosů i platba za žáky, která 
v roce 2008 byla součástí dotace poskytované v rámci souhrnného dotačního vztahu. 

 
V návrhu rozpočtu na rok 2014 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 státního rozpočtu v letech 2010-2013 byl výrazně 
nadhodnocený ve srovnání s dosaženou skutečností. Lze tedy předpokládat, že i odhad výnosu 
z daní v roce 2014 dle novely zákona o rozpočtovém určení daní bude nadhodnocený. 

 
V tabulkové části rozpočtu města je pro rok 2014 u daňových výnosů navržen výnos ve výši cca 

95 % předpokládaných příjmů z daní dle schváleného státního rozpočtu. Návrh rozpočtu sdílených a 
výlučných daní v roce 2014 vychází z doporučení Svazu měst a obcí ČR. 
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Následující graf zachycuje vývoj sdílených daňových příjmů od roku 2010 včetně návrhu plnění 
sdílených daňových příjmů pro rok 2014. 
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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 21 809 370 2 264 22 012 47 419

rok 2014 návrh 21 700 350 2 200 22 000 47 250

tis. Kč

Přehled vývoje sdílených daňových  příjmů od roku 2010

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014 náv rh

 S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem navrhujeme rozpočet sdílených daní pro 
rok 2014 v celkové výši 93.500 tis. Kč.  

 
U výlučných daňových příjmů je rozpočet mírné snížen ve srovnání se skutečností roku 2013. 
  
Návrh rozpočtu poplatku za komunální odpad byl sestaven za pomoci údajů z minulého období. 

Pro rok 2014 byla sazba poplatku stanovena na částku 500 Kč (nárůst o 12 Kč ve srovnání s rokem 
2013). 

 
Nejvýznamnějšími položkami správních poplatků byly v roce 2013 správní poplatky vybrané 

odborem dopravy a odborem vnitřních věcí. Meziročně došlo k významnému nárůstu výnosů u 
správních poplatků odboru výstavby a územního plánování. 

  



 
Komentář k rozpočtu města na r. 2014    strana 3 

 

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 
v 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 2013 činila u tohoto 
odvodu 464,32 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 2013 převyšoval částku 5,1 mil. Kč). 

S ohledem na zahájení řízení o ukončení provozu výherních hracích přístrojů a jiných 
technických zařízení Ministerstvem financí ČR ve vazbě na vyhlášku města již v roce 2013, je 
výnos z odvodu těchto zařízení v návrhu rozpočtu města na rok 2014 významně snížen (ukončení 
provozu se týká cca 50 % všech těchto zařízení provozovaných na území města). 

 
V následující tabulce uvádíme podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků od roku 2010.  
 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost 

2010
Skutečnost 

2011
Skutečnost 

2012
Skutečnost 

2013

Odbor výstavby a územního plánování 183 785,00 132 818,00 131 000,00 566 800,00
Odbor vnitřních věcí 940 065,00 1 007 935,00 988 020,00 912 550,00
Obecný živnostenský úřad 229 445,00 242 405,00 194 855,00 187 625,00
Odbor majetku města a kom. hosp. 4 830,00 6 325,00 4 540,00 2 820,00
Odbor dopravy 1 998 500,00 2 129 320,00 2 081 470,00 2 404 185,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 170,00 6 705,00 0,00 0,00
Odbor finanční 4 500,00 0,00 0,00 0,00
Odbor životního prostředí 112 150,00 88 750,00 74 210,00 112 330,00

Správní poplatky celkem (mimo VHP) 3 477 445,00 3 614 258,00 3 474 095,00 4 186 310,00
Odbor maj. města a kom. hosp. VHP 359 000,00 28 000,00 31 000,00 23 000,00

Správní poplatky celkem 3 836 445,00 3 642 258,00 3 505 095,00 4 209 310,00
 

 

 
Nejvýznamnější skupinou správních poplatků jsou i nadále poplatky odboru dopravy. Vybrané 

správní poplatky vyplývající z dopravních agend, tvořily v roce 2013 cca 56 % celkového objemu 
vybraných správních poplatků. 

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

je uvedeno v následující tabulce. 
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SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2013
Návrh

rozpočtu 2014
Odbor maj. města a komunál. hosp. VHP 23 000,00 10 000,00
Odbor výstavby a územního plánování 566 800,00 550 000,00
Odbor vnitřních věcí 912 550,00 900 000,00
Obecní živnostenský úřad 187 625,00 190 000,00
Odbor majetku města a komunál. hosp. 2 820,00 0,00
Odbor dopravy 2 404 185,00 2 400 000,00
Odbor životního prostředí 112 330,00 100 000,00

CELKEM 4 209 310,00 4 150 000,00  
 
V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých místních poplatků v letech 2010-2013 
(v tis. Kč).  
 

Místní poplatky
SK

 2010
SK

 2011
SK

 2012
SK

 2013
R

 2014
Poplatek ze psů 200,20 191,47 262,96 249,85 250,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 292,02 289,89 272,14 318,27 200,00
Poplatek ze vstupného 37,57 0,15 0,00 0,00 0,00

Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP) 529,79 481,51 535,10 568,12 450,00
Místní poplatek za provozovaný VHP 388,53 754,63 1 510,81 66,38 0,00
Poplatek za komunální odpad 4 972,75 4 829,98 4 814,20 4 623,69 4 700,00

Místní poplatky celkem 5 891,07 6 066,12 6 860,11 5 258,19 5 150,00  
 
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 2010.  
 

Ostatní poplatky (v tis. Kč)
SK

2010
SK

2011
SK

2012
SK

2013
R

2014
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší 4,80 6,10 9,10 0,00 0,00
Odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy 65,59 81,83 13,71 12,10 10,00
Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů 388,53 79,69 57,50 0,00 0,00
Odvod výnosů z loterií 0,00 0,00 267,34 464,32 450,00
Odvod výnosů z VHP a VLT 0,00 0,00 3 717,12 5 163,05 3 020,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 480,20 512,30 457,30 419,60 420,00

Ostatní poplatky 939,12 679,92 4 522,07 6 059,07 3 900,00  
 

Na závěr tohoto dílčího rozboru uvádíme přehled (1) správních, (2) místních a (3) ostatních 
poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech 2010-2013 včetně návrhu rozpočtu 
těchto poplatků na rok 2014. 
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Druh poplatku (v tis. Kč)
SK         

2010
SK         

2011
SK         

2012
SK         

2013
R         

2014
Správní poplatky 3 936,99 3 643,26 3 505,10 4 209,31 4 150,00
Místní  poplatky 5 891,07 6 066,12 6 860,11 5 258,19 5 150,00
Ostatní  poplatky 939,12 679,92 4 522,07 6 059,07 3 900,00

Poplatky celkem 10 767,18 10 389,30 14 887,28 15 526,57 13 200,00
Místní poplatek za komunální odpad -4 972,75 -4 829,98 -4 814,32 -4 623,69 -4 700,00

Poplatky celkem 5 794,43 5 559,32 10 072,96 10 902,88 8 500,00  
 

Z údajů v poslední tabulce je zřejmý pokles výnosů u ostatních poplatků z důvodu 
předpokládaného poklesu odvodů z VHP a VLT v průběhu roku ve vazbě na očekávané ukončování 
provozu 50 % těchto zařízení na území města. 

 
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 již od roku 2013 jen 

dotace na výkon státní správy, která nebyla pro rok 2014 valorizována. V celkovém objemu 
příspěvku byla pouze zohledněna změna počtu obyvatele u jednotlivých správních obvodů kategorií 
obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2013. 

 
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, od 
roku 2013, součástí sdílených daňových příjmů města. 

 
Meziročně dochází k poklesu tohoto příspěvku u města Moravská Třebová o 69.100 Kč 

(meziroční pokles o cca 1 %).  
 

 

Další skupinou dotací v roce 2014 jsou dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. 
V roce 2014 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 
předpokládaná výše dotace dle skutečnosti roku 2013 (k dnešnímu dni nebyla na účet 
města poslána zatím žádná záloha dotace). 
 

 

Součástí rozpočtu města na rok 2014 jsou také další běžné dotace ze státního rozpočtu: 
 

 

• Neinv. transfery z OPLZZ – projekt – Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ 
Moravská Třebová – jedná se zálohovou 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. 
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• neinv. transfery ze SFŽP na realizaci projektu Lokální biocentrum Knížecí louka – 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. 

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

dotaci za výkon přenesené působnosti – rozpočet je navržen podle skutečnosti roku 2013. 
Z rozpočtu roku 2014 je nově vypuštěna dotace od obcí za dojíždějící žáky, což souvisí se změnami 
legislativy a přesunem dotace na žáka do daňových výnosů města. 

 
 

 
 
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 vývojem výnosů v předchozích letech.  

 
Nově, od roku 2013, jsou součástí příjmů z vlastní činnosti i výnosy z provozu fotovoltaických 

elektráren instalovaných na objektech města. Rozpočet je navržen dle skutečnosti roku 2013.  
 
Významné 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. Předpokládaný pokles výnosů 
z nájemného je dán ukončením nájemní smlouvy na prostory překladiště na Hamperku, 
kde byla v roce 2013 vybudována komunitní kompostárna. 

 

• příjmy z pronájmu majetku VHOS – příjmy z nájmu souvisí jednak s cenou stočného 
v roce 2014, dále jsou ale také ovlivněny modelem vývoje nájemného ve vazbě na 
realizovaný projekt odkanalizování místních částí a modernizace ČOV. 
 

 
 

• 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 727,84 tis. Kč, o doplatek těchto nákladů jsme 
požádali v rámci finančního vypořádání za rok 2013. S ohledem na metodiku upravující 
způsob doplatku vynaložených nákladů není součástí návrhu rozpočtu města celá 
překročená částka, ale jen 500 tis. Kč (nemáme jistotu úhrady vynaložených nákladů 
v plné výši). O případný doplatek dotace v plné výši bude rozpočet města upraven 
v průběhu roku. 
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4. Kapitálové příjmy 
 

V návrhu rozpočtu města na rok 2014 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, Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. modernizace ČOV a Kompostárna 
Hamperk). 
 

Celkové předpokládané výnosy z prodeje majetku tedy činí 1.600 tis. Kč. 
 

V návrhu rozpočtu jsou zařazeny příjmy z prodeje pozemků ve výši cca 950 tis. Kč (zpravidla již 
schválené smlouvy s předpokládaným plněním v roce 2014 a dále také předpokládané příjmy 
z pozemků prodaných v dražbách) a nemovitostí ve výši cca 640 tis. Kč (zejména bytů,…). Prodeje 
realizuje odbor majetku města a komunálního hospodářství. 
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nemovitosti a byty 2 873,00 4 732,96 87 863,27 4 490,50 1 564,74 7 554,54 5 273,04 640,00

pozemky 1 037,31 737,65 3 038,10 3 533,82 707,53 3 934,78 1 260,25 960,00

Vývoj příjmů z prodeje majetku města v období 2007-2013,  pro rok 2014 
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), v roce 2013 byly nejvýznamnějšími položkami 
příjmy z prodeje bytového fondu města. 
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5. Běžné výdaje 
 

Ve sloupci požadavek rozpočtu na rok 2014 je uveden požadavek na čerpání rozpočtu v roce 
2014, který byl předložen ze strany správců rozpočtových prostředků. Ve sloupci změna rozpočtu je 
uvedena procentuální změna návrhu rozpočtu vztažená ke skutečnosti předcházejícího roku.  

 
 
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)    359 tis. Kč 
- mzdy vč. odvodů (2. správce)   200 tis. Kč 
- úklid sociálního zařízení     18 tis. Kč 
- úklidové a čistící prostředky   17 tis. Kč 
- sekání, údržba trávníku, odvoz bioodpadu  20 tis. Kč 
- energie – vodné elektrika    32 tis. Kč 
- opravy a údržba     15 tis. Kč 
- DPH 21 %       139 tis. Kč  
CELKEM       800 tis. Kč  

  
Součástí návrhu rozpočtu jsou také výdaje na další rozsáhlejší opravu umělého povrchu 
stadionu ve výši 100 tis. Kč, se záměrem vypracování posudku dalších nezbytných oprav 
popř. generální rekonstrukce povrchu. 
 

• finanční příspěvek na provoz aquaparku ve výši 1.500 tis. Kč vychází ze skutečných 
nákladů roku 2013 a zčásti také zohledňuje potřeby roku 2013 (zejména nutné opravy 
technologie,…).  

 

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   770 tis. Kč včetně DPH 
- TJ Slovan    570 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 2014 jsou také náklady na nezbytné opravy starého objektu 
zimního stadionu (430 tis. Kč – oprava podlah chodby a střídačky, oprava chlazení a 
kompresoru a oprava sociálního zázemí).  
 

• 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,… Návrh rozpočtu 
vychází ze skutečnosti roku 2013 (4.200 tis. Kč). 
 

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 300 tis. Kč zahrnují: 
 

 - poplatek za správu hřišť (500 Kč x 9 měsíců x 10 hřišť)  45 tis. Kč 
 - revize a opravy, tabulky      35 tis. Kč 

- ostatní údržba, výměna písku     50 tis. Kč 
- zamykání hřiště a zámku (2.500 Kč x 12 měsíců)   30 tis. Kč 

 - revize rozhledny       18 tis. Kč 
 - poplatek za správu a kontrolu rozhledny (2.500 Kč x 12 měsíců) 30 tis. Kč 
 - údržba a úklid rozhledny Pastýřka vč. nátěru   40 tis. Kč 
 - DPH 21 %        25 tis. Kč 
 CELKEM        300 tis. Kč 
 
 

Meziroční nárůst je dán zejména potřebou revize konstrukce rozhledny. 
 
 
 
 

Příspěvek na správu Hřebečských důlních stezek 
 

Předpokládané náklady na správu zahrnují: 
 

 - kontrola a úklid duben – říjen  40 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 
- osazení důlních vozíků    20 tis. Kč 
- revize rozhledny a plošiny   10 tis. Kč 
- opravy po zimě    10 tis. Kč 
- distribuce nových směrovek  30 tis. Kč 
- příprava běžeckých stop   15 tis. Kč 
- DPH 21 %     35 tis. Kč 
CELKEM     200 tis. Kč     

  
 

 
Silnice a komunikace, správa vodoteče 
 

Náplní navrhovaného rozpočtu jsou zejména tyto akce: 
 

• zimní údržba místních komunikací (1.000 tis. Kč) 
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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 sněžení v zimním období. 

 
• monitoring a opravy mostů, správa vodoteče 
 

Návrh rozpočtu této kapitoly na rok 2013 v celkové výši 60 tis. Kč zahrnuje náklady na 
monitoring mostů a jejich případné statické posouzení popř. drobné (45 tis. Kč) a také náklady na 
správu vodoteče na ulici Údolní ve výši 15 tis. Kč. 

 
• běžná údržba a opravy komunikací  
 

Rozpočet je nastaven na souhrnnou částku 3.500 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu pro rok 2014 
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 2014 zahrnuty i výdaje související s rekonstrukcí povrchů 
komunikací v rámci rozšíření kanalizace (zejména komunikace v Udánkách a další komunikace dle 
priorit). 

 
Veřejné osvětlení 
 

Součástí rozpočtu údržby a správy veřejného osvětlení jsou zejména výdaje na spotřebovanou 
elektrickou energii, u kterých je náklad roku 2014 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 dotknou skutečných 
výdajů v roce 2014. 

 
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 2013 minimalizovány a zahrnují zejména 
práci elektrikářů a plošiny, částečné rozšíření veřejného osvětlení dle požadavků občanů, opravy 
poruch, výměny rozvaděčů, opravu popř. doplnění slavnostního osvětlení,… 

 
Poslední částí 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). 
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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      354 tis. Kč 
- likvidace odpadů, uložení     200 tis. Kč 
- čistění a úprava vybraných hrobek      60 tis. Kč 
- kácení, prořez stromů Boršov      50 tis. Kč 
- vodné, drobné opravy, ost. náklady      50 tis. Kč 
- zamykání a odemykání hřbitova      30 tis. Kč 
- příprava hrobových míst (MT a Boršov)     40 tis. Kč 
- zádlažba v okolí kašny       50 tis. Kč 
- zřízení mlatové cesty – přístup do oddělení B    30 tis. Kč 
- zřízení okapového chodníku – hřbitov Boršov    30 tis. Kč 
- DPH 21 %       186 tis. Kč 

 CELKEM               1.080 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 2014, kterou projednalo zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 2. 12. 2013. Náklady související s odpadovým hospodářstvím jsou částečně financovány z 
poplatku za komunální odpad. Celkové předpokládané náklady pro rok 2014 činí 6.675.810 Kč. 
Schválená výše poplatku za komunální odpad pro rok 2014 činí 500 Kč na 1 poplatníka (meziroční 
nárůst o 12 Kč). Při celkovém počtu 10.558 poplatníků by příjmy z poplatku za komunální odpad 
pokryly náklady ve výši 5.279.000 Kč (bez zohlednění slev v systému). Předpokládané příjmy od 
poplatníků jsou v rámci rozpočtu nastaveny na částku 4.700.000 Kč. Do rozpočtu je dále zahrnuta 
předpokládaná roční odměna z EKO KOMu za tříděný odpad ve výši 1.400.000 Kč. Doplatek města 
při takto nastavené rozpočtované struktuře příjmů a výdajů činí cca 55 Kč/1 poplatníka. Technické 
služby Moravská Třebová, s.r.o., nárokují kromě této částky do rozpočtu také úhradu nákladů za 
vedení a evidenci odpadů (40 tis. Kč). Tato položka není součástí kalkulace na výpočet poplatku za 
rok 2014. 

 
Kompostárna Hamperk - provoz 
 

Kompostárna byla vybudována a vybavena technologií v roce 2013, provoz bude zahájen v roce 
2014. Náklady na provoz vychází z odhadu provozovatele a zahrnují zejména náklady na provoz 
techniky (nakladač, překopávač, drtič), mzdové náklady obsluhy, režijní náklady a nákup 1 
přepravního kontejneru. 

 
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 (4.400 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, 
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vertikutaci, frézování, dovoz hlíny, uložení bioodpadu,… Každoročně narůstá rozsah ploch pro 
sečení a údržbu zeleně.  

 
Údržba zámku 
 

Společné prostory zámku spravují také Technické služby Moravská Třebová, s.r.o. V roce 2014 
jsou vyčísleny nejnutnější výdaje na malování části arkád a nejnutnější opravy okopů omítek, 
opravu vstupní brány z vnější strany, broušení, nátěr (vč. malých branek) a opravu nefunkční 
vzduchotechniky v  geologické expozici. 

 
Správa objektů vybudovaných v rámci projektu Cesta od renesance k baroku 
 

Rozpočet zahrnuje náklady na údržbu zeleně v objektu zámku, zámeckých zahrad a kolem Brány 
času a dále také mzdové náklady správce. 

 
Provoz veřejného WC 
 

Návrh rozpočtu na provoz veřejného WC v roce 2013 (250 tis. Kč) vychází se skutečnosti roku 
2013. 

 
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 2014 
 

Předpokládaný doplatek koresponduje s  nezvýšením ceny stočného pro rok 2014 a zároveň 
meziročním zvýšením platby nájemného o cca 1,7 mil. Kč. 

 
Koncesní řízení na provozovatele kanalizace 
 

Město musí provést koncesní řízení na zajištění organizačního a odborného výběru 
provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ze zákonných důvodů do konce roku 2015. Závazek 
je přijatý ve vztahu k Evropské unii a dotacím, které jsou poskytnuty na obnovu kanalizační sítě a 
čistírny odpadních vod. Dodavatelská firma pro nás zajistí veškeré činnosti, které s tímto výběrem 
souvisí, zejména zpracování koncesního projektu, zpracování kvalifikační dokumentace a zajištění 
jejího posouzení Státním fondem životního prostředí ČR.  Jedná se zejména o tyto činnosti - 
zpracování a zahájení koncesního řízení, zpracování návrhu koncesní dokumentace vč. návrhu 
koncesní smlouvy. Částka 300 tis. Kč v rozpočtu města představuje pouze část celkových nákladů 
na realizaci koncesního řízení ve výši 505 tis. Kč bez DPH.       

 
Opravy kanalizace města dle plánu obnovy a ostatní opravy 
 

Součástí návrhu rozpočtu města na rok 2014 jsou následující rozsáhlé opravy kanalizací města: 
- kanal. Garážní – opravy povrchu (dok. z 2013)  1.470 tis. Kč 
- rekonstrukce kanalizace Josefská, Mlýnská  2.200 tis. Kč 
 
Mateřské školy 
 

Provozní náklady mateřských škol, stejně jako u ostatních školských zařízení, vycházejí ze 
skutečných nákladů roku 2013.  

 

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

Rozsáhlejší opravy popř. pořízení majetku: 
- MŠ Piaristická – oprava fasády – 220 tis. Kč 
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- MŠ Piaristická – konvektomat do kuchyně – 100 tis. Kč 
- MŠ Piaristická – oprava kanalizace a podlahy ve spodní budově – 500 tis. Kč 
- MŠ Sušice – oprava sociálního zázemí pro pedagogy – 30 tis. Kč 
- MŠ Jiráskova – výsadba živého plotu – 30 tis. Kč 
- MŠ Jiráskova – oprava brouzdaliště – 50 tis. Kč 
- MŠ Tyršova – výměna oken 1. etapa – 150 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 2013.  

 
 

 

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

Rozsáhlejší opravy popř.  dotace na dovybavení: 
- ZŠ Čs. armády – výměna radiátorů – 1. etapa  - 250 tis. Kč  
- ZŠ Čs. armády – stavební úpravy bývalého bytu – 180 tis. Kč 
- ZŠ Palackého – mim. dotace na dovybavení (PC, nábytek,…) – 150 tis. Kč 
- ZŠ Palackého – oprava střechy nad kotelnou – 250 tis. Kč 
- ZŠ Palackého – rekonstrukce WC v přízemí – 290 tis. Kč 
- ZŠ Palackého – opravy uzemnění hromosvodů – 130 tis. Kč 
- ZŠ Kostelní nám. – úpravy učebny fyziky – oprava zdi ve dvoře – 100 tis. Kč 
- ZŠ Kostelní nám. – úpravy učebny fyziky – 200 tis. Kč 

Do investičních výdajů je zahrnut spolupodíl města na realizaci projektu Zateplení budovy ZŠ 
Palackého. 

 
Pronájem pozemků ZŠ Palackého 
 

Do rozpočtu jsou zahrnuty roční výdaje na pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 
vlastněných německými občankami.  

 
Stipendia 
 

Rozpočet vychází ze skutečné měsíční výše poskytovaných stipendií v současné době a také 
z předpokladu přiznání dalších 2 stipendií od září roku 2014. 

 
Dům dětí a mládeže 
 

Návrh provozního rozpočtu této organizace odpovídá skutečnosti roku 2013 (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 – rekonstrukce elektroinstalace (270 tis. Kč). 

  
Základní umělecká škola 
 

Rozpočet příspěvkové organizace odpovídá, stejně jako u ostatních příspěvkových organizací, 
skutečnosti roku 2013. Dále je součástí rozpočtu v roce 2014 dotace na pořádání festivalu 
Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na zámku zvýšená o 30 tis. Kč oproti roku 2013 
z důvodu rozšíření festivalu. V rámci letošního, již 14. ročníku, proběhne mimo jiné i 2. ročník 
srazu historických vozidel, sraz historických velocipedu ke 120. výročí založení prvního 



 
Komentář k rozpočtu města na r. 2014    strana 14 

 

cyklistického klubu v Moravské Třebové (vč. časovky, jízdy elegance a spanilé jízdy městem) a 
také výstava historických trojkolek.  

  
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 2011-2013 a požadavku na rok 2014. Příspěvek meziročně roste. V roce 2013 
došlo k prodloužení otevírací doby centra ve vazbě na požadavek města. 

 
Měsíční náklady na provoz TIC 2011 2012 2013 2014 požadavek
mobilní telefon pro účely TIC 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 500,00 Kč

záloha na elektřinu, vodu, pevnou linku 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 500,00 Kč

kanc. potřeby (papír, cartridge do 
tiskáren a kopírky, servis PC…) 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 6 000,00 Kč

náklad na služební cesty (setkání s 
vedením jiných TIC, výměna 
materiálů) 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 500,00 Kč

náklady na zaměstnance 15 000 Kč 16 000 Kč 16 750 Kč 17 000,00 Kč

odměna provozovatele 17 000 Kč 18 000 Kč 18 500 Kč 19 000,00 Kč

jednorázové náklady/1 měsíc 0 Kč 1 050 Kč 1 050 Kč 1 050,00 Kč

Měsíční náklady CELKEM 44 000 Kč 47 050 Kč 48 300 Kč 51 550 Kč

Úpravy dekorace výlohy 2 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Roční náklady CELKEM 530 000 Kč 564 600 Kč 579 600 Kč 618 600 Kč

 
Návrh rozpočtu nezohledňuje celou výši požadavku v roce 2014, příspěvek je nastaven na  

600 tis. Kč. 
Dále se provozovatelka TIC obrátila na město se žádostí o pořízení nového počítače pro potřeby 

centra (15 tis. Kč). 
 
Náklady na vydávání tisku (Moravskotřebovský zpravodaj) 
 

Návrh rozpočtu zahrnuje jednak částku na roznos Moravskotřebovského zpravodaje ve výši cca 
6.000 Kč/1 měsíc, který je zdarma distribuován do všech domácností Moravské Třebové a blízkého 
okolí a dále také výdaje na tisk zpravodaje (cca 540 tis. Kč). Oproti minulosti dochází ke zvyšování 
nákladů na tisk zpravodaje z důvodu ukončení jednostranného zápočtu pohledávek a závazku mezi 
městem a tiskárnou (naše pohledávka za tisk a závazky tiskárny za užívání nebytových prostor). 
Zápočet pohledávek a závazků byl ukončen z důvodu úhrady všech závazků po splatnosti ze strany 
tiskárny v průběhu roku 2013.  

 
Městská knihovna 

 

Provozní rozpočet je nastaven na skutečnost roku 2013. U mzdového rozpočtu roku 2013 je 
zohledněna pouze změna na postu ředitelky. Součástí návrhu rozpočtu jsou také výdaje na 
nezbytnou opravu podlahy ve skladových prostorách knihovny. 
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Kulturní služby 
 

Návrh provozního rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2013 a zohledňuje určitá specifika roku 
2014. Meziroční pokles nákladů koresponduje s dosaženým hospodářským výsledkem roku 2013. 
Část výdajů kulturního centra určených na pořádání festivalu Dny slovenské kultury ve výši 150 tis. 
Kč je přesunuto do rozpočtu města (z důvodu plateb zahraničním rezidentům a ve vazbě na DPH).  

Do rozpočtu je také zahrnuto pořádání koncertů v klubu Duku Duku, a pořádání fotofestivalu, 
které bylo převzato od Galerie umělecké fotografie a nově pořádání 3. ročníku festivalu Hřebečský 
slunovrat (v letošním roce bylo pořádáním pověřeno město Moravská Třebová). Město bude 
festival pořádat prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace, proto jsou výdaje na festival přímo 
součástí rozpočtu kulturních služeb. Navýšení nákladů oproti předchozím rokům je dáno tím, že 
město Svitavy hradilo část nákladů v minulosti prostřednictvím své vlastní příspěvkové organizace 
a tyto náklady nezahrnovalo do společných nákladů festivalu. 
 

Dny slovenské kultury 
 Důvod pro přesun částky 150 tis. Kč z rozpočtu kulturních služeb do rozpočtu města je 
uveden výše v textu. 

 
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 2013. 

  

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, reklamu města, reportáže Východočeské televize,… Součástí rozpočtu 
města je také doplnění cedulí s partnerskými městy na vjezd do města. 

Skutečnost roku 2013 zohledňovala určitá specifika tohoto roku – zejména slavnostní otevření 
projektu Cesta od renesance a odkup navíc vyrobených publikací k tomuto projektu za 
zvýhodněnou cenu.  

 
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 2014. 

 
Příspěvek na provoz TJ Slovan 

 
 

V následující tabulce je uvedeno porovnání rozpočtu TJ Slovan v roce 2012 a 2013 vč. 
požadavku na rok 2014. Podrobný komentář je uveden v následujícím textu. 
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TJ Slovan 2012 2013 2014
činnost TJ 2 360 000 2 580 000 2 580 000
náklady na správu sportovních zařízení 1 850 000 1 850 000 1 850 000
energie 590 000 590 000 590 000
odměny trenérům 991 000 991 000 991 000
ostatní aktivity 225 000 285 000 260 000
nájmy tělocvičen vč. nafukovací haly 600 000 680 000 680 000
oprava střechy garáže na fotb. stadionu 100 000 0 0
oprava tribuny a pořízení ochranných sítí  fotb. stadionu 0 100 000 0
vybavení pro lyžaře 0 50 000 0
zahájení generální opravy dřevěné terasy tenis. areálu 0 200 000 0
opravy budovy tenisu a bojleru na fotbalovém stadionu 0 0 375 000
CELKEM 6 716 000 7 326 000 7 326 000

 
 
 

Činnost TJ Slovan zahrnuje náklady na dopravu oddílů k soutěžím, náklady na rozhodčí a režijní 
náklady.  

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 2014 zahrnut příspěvek na pořádání mezinárodního 

fotbalového turnaje (120.000 Kč), na organizaci seriálu cyklistických závodů Cykloman a 
Cyklománek 2014 a na organizaci akcí Vandr skrz Maló Hanó a Bojíte se strašidel. 

Do rozpočtu jsou dále zahrnuty náklady na pokračování oprav budovy tenisu a na opravu bojleru 
na fotbalovém stadionu (350.000 Kč). 

Skutečnost roku 2013 a požadavek na rok 2014 jsou totožné. 
 
Rozšíření vybavení posilovny v Rehau aréně 
 

TJ Slovan – oddíl kulturistiky se obrátil na město ze žádostí o dokoupení vybavení do posilovny 
v Rehau aréně (multifunkční tlakový posilovací stroj). Vybavení posilovny je majetkem města 
Moravská Třebová, proto i toto dovybavení je součástí rozpočtu města a ne součástí příspěvku TJ 
Slovan Moravská Třebová. 

 
Náklady na energie a vodu u sportovišť města 

 

Předpokládané náklady na elektrickou energii a plyn jsou odhadnuty s ohledem na vývoj cen 
energií.  

 
Projekt Zdravé město 
 

Rozpočet v roce 2013 ve výši 65 tis. Kč, je nižší než rozpočet roku 2013, skutečnost však 
hodnoty rozpočtu nedosáhla. 

 
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). Návrh rozpočtu mezd v roce 2014 
zohledňuje záměr úpravy výše osobních příplatků zaměstnanců ve vazbě na pracovní výkony. 
Provozní rozpočet odpovídá skutečnosti roku 2013. 
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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. Z předběžného projednání žádostí Úřadu vlády ČR vyplývá 
předpokládaná dotace ve výši 215.000 Kč (v roce 2013 jsme obdrželi dotaci ve výši 157.000 Kč). 
Uzávěrka žádostí je však až v měsíci březnu, proto bude případná poskytnutá dotace předmětem 
následných rozpočtových úprav. 

 
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 v 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 2013 klub pravidelně navštěvovalo 53 dětí, do listopadu 2013 s nimi proběhlo 922 setkání. 
Financování nízkoprahového zařízení v roce 2013 zajišťovalo MPSV ČR, Pardubický kraj, město 
Moravská Třebová (dotace ve výši 130.000 Kč) a občanské sdružení Bonanza. Dále také hradíme 
provozní náklady využívaného objektu v ulici Komenského přímo z rozpočtu města (náklady v roce 
2013 celkem 58,95 tis. Kč). V roce 2014 se občanské sdružení obrátilo na město se žádostí o dotaci 
na zajištění provozu nízkoprahového zařízení ve výši 150 tis. Kč. Dále jsou součástí návrhu 
rozpočtu města i předpokládané provozní náklady objektu v ulici Komenského ve výši 70 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 kraj a občanské sdružení. Město se na realizaci podílelo dopravou dětí 
do Vendolí, kde probíhal program Výcvik sociálních dovedností a léčebně pedagogicko-
psychologické ježdění. V roce 2013 poskytovalo občanské sdružení v rámci tohoto projektu sociální 
službu 7 dětem a jejich rodinám. Realizaci této sociálně aktivizační služby podpořilo město v roce 
2013 částku 30 tis. Kč, požadavek na rok 2014 je vyčíslen na 50 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu 
města na rok 2014 není požadavek občanského sdružení uspokojen v plné výši, je navržena dotace 
ve výši 150 tis. Kč a úhrada nákladů objektu v ulici Komenského ve výši 70 tis. Kč. 

 
Lesní hospodářství 
 

Rozpočet v roce 2014 zahrnuje správu lesů ve vlastnictví města (odměna odbornému lesnímu 
hospodáři – 60 tis. Kč) a výkon státní správy v lesích správního obvodu města (plomby, chovatelské 
přehlídky, tiskopisy, stejnokroj – 40 tis. Kč). 

 
Úhrady za odchyt toulavých psů 
 

Rozpočet v roce 2014 zohledňuje provozovatelem avizované navýšení plateb za pobyt 
odchycených psů v útulku o cca 40 %. 

 
Revitalizace městských parků 
 

Město požádalo o dotaci z programu SFŽP Zeleň do měst a jejich okolí, která je možná až do 
výše 80 % uznatelných nákladů projektu. Jedná se o regeneraci těchto lokalit – nám.  
T. G. Masaryka, Rybní náměstí, východní polovina Knížecí louky, park u muzea a lesopark na 
místě bývalé cihelny. Celková cena projektu dle dokumentace je vyčíslena na cca 4,7 mil. Kč. 
Částka v rozpočtu města na rok 2014 představuje spolupodíl města na realizaci projektového 
záměru. 
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Revitalizace parku na Křížovém vrchu 
 

Součástí rozpočtu jsou pouze výdaje na zpracování žádosti o dotaci na revitalizaci tohoto území. 
 
Lokální biocentrum Knížecí louka 
 

Jedná se o výstavbu biocentra v západní polovině Knížecí louky, kde budou vybudovány 4 tůňky 
a vysázena zeleň. Město uzavřelo na tento projekt smlouvu o poskytnutí dotace ze SFŽP prioritní 
osy Zlepšování stavu přírody a krajiny. Generálním dodavatelem díla je firma Hochtief CZ, a.s., 
stavba by měla být dokončena v květnu 2014. 

 
Revitalizace toku Třebůvky v lokalitě Knížecí louka 
 

Požádali jsme o dotaci ze SFŽP, prioritní osy Optimalizace vodního režimu krajiny na 
revitalizaci potoka ve východní polovině Knížecí louky, vzhledem k tomu, že zatím nemáme 
rozhodnutí o dotačním řízení, jsou součástí rozpočtu města jen předpokládané vlastní zdroje na 
realizaci projektu s očekávanými celkovými náklady ve výši 1,8 mil Kč. 

 
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 a Boršova. Další položkou rozpočtu je 10 tis. Kč na realizaci opatření 
k utlumení populace holubů a odchyt toulavých a opuštěných koček, 20 tis. Kč je určeno na péči o 
významné registrované krajinné prvky, rostliny a živočichy (zejména v lokálním biocentru 
v Udánkách a nově v letošním roce tak v biocentru na Knížecí louce), 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 30 tis. Kč na činnosti v úseku týraných zvířat. 

 
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 2014 (v rámci žádosti je vyčleněn spolupodíl města ve výši 2.600 tis. Kč).  

 
Stacionář Domeček a služba Šance pro rodinu 
 

Oblastní charita požádala město o finanční příspěvek na zajištění 3 registrovaných sociálních 
služeb – denní stacionář Domeček (požadavek na příspěvek ve výši 300.000 Kč), sociálně 
terapeutická dílna Ulita (požadavek na příspěvek ve výši 200.000 Kč) a sociálně aktivizační služba 
Šance pro rodinu (požadavek na příspěvek ve výši 100.000 Kč). 

Návrh rozpočtu města neakceptuje požadavky v plné výši a zahrnuje pouze částku 300 tis. Kč, 
která představuje spolupodíl města na provozu denního stacionáře pro mentálně postižené - 
Domeček. 

 
Nemocnice následné péče Mor. Třebová 
 

Nemocnice následné péče Moravská Třebová se, stejně jako v minulých letech, obrátila na město 
se žádostí o podporu. Příspěvek města v letošním roce je rozdělen na provozní a investiční část (s 
ohledem na specifikaci účelu uvedenou v žádosti). Částka 450 tis. Kč zařazená do provozní části 
rozpočtu města je určena na pořízení kompletní sady pro měření krevního tlaku (cca 40 tis. Kč) a na 
pořízení polohovacích lůžek (410 tis. Kč), částka 50 tis. Kč, která je součástí investičních výdajů je 
pak určena na pořízení EKG holteru. 
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Bezpečnost a veřejný pořádek 
 

Návrh částky objemu mzdových prostředků městské policie vychází z kalkulace předcházejícího 
roku 2013, zohledňuje platové postupy strážníků v roce 2013 a také vytvoření určitého prostoru pro 
možnost vyplacení odměn strážníkům ve větším rozsahu než v roce 2013. 

Dále je součástí návrhu mzdového rozpočtu odhad spolupodílu nákladů na zajištění nepřetržité 
obsluhy kamerového systému v roce 2014 vždy od pátku do neděle a ve státní svátky. Město 
zvažuje, pro zajištění této služby, podání žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo 
vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání, u kterého je předpoklad poskytnutí dotace na mzdy za 
období cca 6 měsíců při zřízení pracovního místa na dobu určitou 1 rok. 

Návrh nárůstu provozního rozpočtu zohledňuje zvýšené náklady související s obměnou ošacení 
strážníků (obnova u stávajících strážníků a výstroj pro nového strážníka), dále také náklady na 
dovybavení zasedací místnosti na služebně (stůl a židle) a kalibraci radaru.  

Dále jsou součástí rozpočtu města náklady na opravu vchodových dveří a vybudování stříšky nad 
schodištěm.  

 
Správa a rozšíření pracoviště kamerového systému a PCO 
 

Rozpočet zahrnuje náklady na správu stávajícího pracoviště kamerového systému a pultu 
centrální ochrany (cca 100 tis. Kč) a dále také náklady na pořízení nového monitoru (20 tis. Kč), 
výdaje na propojení pracoviště městské a státní policie (50 tis. Kč) a dále také náklady na 
přeinstalaci a přestěhování  PCO do serverovny (40 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 2014. Rozpočet koresponduje se skutečností roku 2013. 
 

Projekty prevence kriminality 
 

Koordinátorka prevence kriminality, na základě záměrů představených radě města, zpracovala 
žádosti o dotaci na realizaci 2 projektů v roce 2014: 

• výcvik sociálních dovedností u dětí s projevy predelikventního chování - výcvik 
sociálních dovedností pro děti s projevy predelikventního chování bude zabezpečovat 
tým občanského sdružení Bonanza. Jedná se o výcvik realizovaný prostřednictvím 10 
sobotních dní včetně jednoho víkendového pobytu na statku občanského sdružení 
Bonanza ve Vendolí. Děti jsou vytipovány ve spolupráci s OSPOD MěÚ Moravská 
Třebová a třebovskými základními školami. Jako metody jsou užívány především metody 
zážitkové pedagogiky, metody animace, hipoterapie a ergoterapie. Jednotlivé činnosti a 
metody se navzájem prolínají. Na aktivity v rámci projektu navazuje široká nabídka 
služeb (činností) pro děti i rodiny (nízkoprahový klub, sociální práce v rodinách, účast na 
akcích sdružení apod.). Výběru dětí předchází tzv. případová konference s pracovníky 
OSPOD MěÚ Moravská Třebová a koordinátora prevence kriminality. 

• Moravská Třebová – aktivizace osob se sociálním vyloučením - potřeba zabývat se 
řešením problematiky osob bez přístřeší vyplynula z diskusí na jednáních členů Komise 
pro prevenci kriminality rady města Moravská Třebová. Cílem projektu je 
prostřednictvím cílených a dlouhodobých činností aktivizačního pracovníka nejen 
pomáhat, ale i motivovat vytipované skupiny lidí a jednotlivce, kteří tuto pomoc 
potřebují a chtějí svou situaci změnit. Je třeba snížit míru a závažnost trestné činnosti 
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osob bez přístřeší a zvýšit pocit bezpečí občanů ve městě. Jedná se tedy o prevenci 
recidivy (snížení škod) při páchání trestné činnosti a přestupků osobami bez přístřeší. 

 

Součástí rozpočtu města na rok 2014 je tedy předpokládaný spolupodíl města na realizaci těchto 
projektů a dále také úhrada nákladů na realizaci aktivit na dopravním hřišti v Moravské Třebová, na 
organizaci Dne s integrovaným záchranným systémem,… 
  

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 2014. Rozpočet v roce 2014 je určen pouze na provozní výdaje, nedochází k meziročnímu 
nárůstu poskytovaného příspěvku (celková výše příspěvku města v součtu provozní a investiční 
části v roce 2013 činila také 600.000 Kč). Dochází pouze k drobnému přesunům 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. Nově je v rozpočtu roku 2014 zahrnuta i 
rezerva na případné vyplacení odměn při skončení funkčního období starosty a uvolněného 
místostarosty. 

 
Činnost místní správy 

 

Mzdové náklady 

Část mzdových nákladů je hrazena z dotací ze státního rozpočtu (dotace v rámci souhrnného 
dotačního vztahu, dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, část dotace na výkon pěstounské 
péče). Rozpočet mezd zohledňuje specifika roku 2014: 

- dílčí úprava platů zaměstnanců, které proběhlo ve třetím čtvrtletí roku 2013 
- přijetí koordinátorky prevence kriminality od 1. 7. 2013 (promítnutí její mzdy do nákladů 

celého roku 2014) 
- přijetí pracovníka pro výkon agendy GIS od 1. 8. 2013 (promítnutí jeho mzdy do nákladů 

celého roku 2014) 
 

Ostatní osobní výdaje  

Návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2013. 
  
Náhrady mezd v době nemoci  
 

Návrh koresponduje s rozpočtem roku 2013. 
 
Daň z převodu nemovitosti, věcná břemena, geometrické plány,… 
 

Rozpočet vychází z rozpočtu roku 2013. 
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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 2014 vychází ze skutečných nákladů roku 2013 a je snížen o výdaje na 
dovybavení nábytkem realizované v minulém roce na odboru životního prostředí a také o výdaje na 
opravy objektů, které byly ve zvýšené míře realizovány v roce 2013 z důvodu úspor ostatních 
provozních nákladů (malování na Olomoucké 2,…). Od roku 2006 se podařilo snížit provozní 
výdaje městského úřadu o téměř 1 mil. Kč, zejména z důvodu realizace úsporných opatření 
(realizace výběrových řízení na kancelářské potřeby, nákup materiálu a služeb, dodávku elektrické 
energie a plynu, … změna smluv a tarifů u mobilních telefonů, zavedení IP telefonie, využití služeb 
poštovního doručovatele,….  

Součástí výdajů roku 2014 jsou i výdaje na krytí nákladů, spojených s ročním dozorovým 
auditem v rámci certifikátu ISO 27001:2006, systém managementu informací, který získal městský 
úřad v roce 2009. Tento dozorový audit je povinný a nutný k udržení uvedeného certifikátu. 
Opakuje se vždy dva roky po certifikaci, třetí rok probíhá opakovaný (recertifikační) audit. Další 
pravidelně se opakující položkou provozních výdajů jsou výdaje na benchmarking, který 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. 

Součástí rozpočtu v roce 2014 je nově také položka Výkon rozhodnutí stavebního úřadu, která 
souvisí zejména s výdaji na zpracování odborných statických posudků, popřípadě provedení 
nutných zabezpečovacích prací prostřednictvím stavebního podnikatele v těch případech, kdy nelze 
majitele nemovitosti dohledat, doručit nařízení, popřípadě majitel nekoná. Nejedná se o stavby 
pouze v Moravské Třebové, ale v celém našem správním obvodu stavebního úřadu. Za výše 
uvedenou částku lze pořídit 2-3 odborné statické posudky, popřípadě strhnout části chátrajících 
staveb apod. 

 
Provozní výdaje – sociální fond 
 

S ohledem na další předpokládaný objem vyplacených mezd v roce 2014 a na schválené zvýšení 
přídělu finančních prostředků do sociálního fondu na 2,5 % ročního objemu mzdových prostředků 
zúčtovaných k výplatě v běžném roce je navržen rozpočet ve výši 670 tis. Kč. 

 
Rozpočet informatiky se člení do několika podskupin: 

 

Technická podpora softwaru (1.010 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.  
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Nákup a aktualizace software (260 tis. Kč) 

 

V této části je navrženo pořízení 30 ks licencí MS Office z důvodu ukončení podpory MS Office 
2003 v letošním roce (je naplánována obměna licencí v 3letém intervalu u všech PC na městském 
úřadě) a dále pořízení SW pro tokeny na nové operační systémy. 

 
Hardware a tonery (760 tis. Kč) 

 

Tuto část tvoří obnova výpočetní techniky (430 tis. Kč ve vazbě na ukončení podpory 
operačního systému Windows XP v letošním roce) opravy stávajícího hardwaru (30 tis. Kč), a 
nákup tonerů (300 tis. Kč). 

  
Služby rozvoje IS (95 tis. Kč) 

 

Jedná se o náklady za vykonané služby pro MěÚ Moravská Třebová dodavateli. Udržování 
aktuálnosti dat digitální technické mapy (Geovap, VHOS) a také přesun webu na Virtual hosting s 
garancí dostupnosti. V roce 2014 se součástí rozpočtu města také částka 40 tis. Kč na zajištění 
certifikace informačního systému veřejné správy, která musí probíhat v 5letých intervalech. 

 
Školení zaměstnanců a nákup literatury (20 tis. Kč) 

 

Jedná se zejména o specializovaná školení na aplikační SW využívané na jednotlivých odborech 
městského úřadu.  

 
Technologické centrum – provozní výdaje 
 

Rozpočet zahrnuje náklady na zajištění provozu 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. Předpokládané provozní výdaje zůstávají meziročně beze změny. 

 
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. 
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, 
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- tvorba a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu 
samosprávy (good governance). 

Realizace projektu byla zahájena v roce 2013. Do rozpočtu roku 2014 jsou zahrnuty náklady 
v předpokládané výši 2,6 mil. Kč, které by měly být z 85 % kryty dotací. 

 
Správa a údržba FVE 
 

Město v roce 2012 pořídilo 4 ks fotovoltaických elektráren na své objekty, které užívají 
příspěvkové organizace města. Provozní rozpočet v roce 2014 zahrnuje výdaje na úhradu 
odborného garanta elektráren, který bude zároveň zajišťovat správu zařízení, sledování poruch,… 

 
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. Roční náklady na poskytování těchto služeb činí cca 70 
tis. Kč. 

Dále zahrnuje tato položka výdaje na realizaci výběrového řízení na realizátora projektu 
metodou EPC (úhrady nákladů realizovaných opatření prostřednictví budoucích generovaných 
úspor) u vybraných objektů ve vlastnictví města (350 tis. Kč) a předpokládané výdaje na realizaci 
výběrového řízení na dodávku plynu a energie (350 tis. Kč).   

 

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. 

 
Cyklopruhy Brněnská, Jevíčská 

Je zpracován projekt na Bezpečnou integraci pěší a cyklistické dopravy Brněnská-Jevíčská, 
Moravská Třebová, jedná se o vodorovné dopravní značení – pruhy pro cyklisty a piktogramy, 
v současné době je vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Zároveň jsme požádali o 
příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, dotace může činit max. 85 %, částka 
v rozpočtu je určena pouze za spoluúčast města na projektu. 

 
Rozvoj a úpravy informačního a orientačního systému města 
 

Do rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na opravy a případná rozšíření informačního a orientačního 
systému města včetně oprav tabulek u kulturních památek. 

 
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,…). 

 
Zpracování studie lokality bývalé tržnice 
  

Rozpočet zahrnuje jednak doplatek za studii zpracovanou v minulém roce a představenou 
zastupitelům na jednání dne 17. 2. 2014 a dále také výdaje na zpracování dalšího stupně 
dokumentace. 
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Územně analytické podklady – aktualizace 

Do rozpočtu roku 2014 jsou zahrnuty výdajů na úplnou aktualizaci územně analytických 
podkladů. 

 
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 
 

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).  

 

Odvody za porušení rozpočtové kázně – v rozpočtu je vytvořena určitá rezerva na případné 
odvody za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu spolufinancovaných z EU.  

 
 

Rezerva na vypořádání úroků u bytových jednotek v 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 prvních pěti letech splácení. První období fixace úrokové sazby skončilo v březnu 2005. 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.  

 
 
6. Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy investičního majetku 

 
U prvních 3 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 je poskytována dotace 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 2014 předpokládáme ukončení realizace projektu 
(dokončení rozšíření kanalizace v Udánkách a Boršově včetně přečerpávací stanice). 
 

• Cesta od renesance k baroku – projekt byl zahájen v roce 2011 stavební část díla byla 
realizována v roce 2012, v roce 2014 bude projekt dokončen (výroba filmu a animovaných 
spotů). 
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• Kompostárna Hamperk – v letošním roce proběhne úhrada technologie dodané v závěru 
minulého roku a také úhrada nákladů na dotační management. Tím bude dílo dokončeno a 
bude podána 2. žádost o platbu z prostředků Operačního programu Životní prostředí. 

 

• Zimní stadion – pořízení defibrilátoru – defibrilátor je pořízen z důvodu zajištění 
bezpečného provozu zimního stadionu. 
 

• Zimní stadion – obnova solankovodu – stávající stav potrubí je z hlediska bezpečnosti 
nevyhovující až havarijní z důvodů koroze, dlouhé doby užívání a degradované izolace 
potrubí, což způsobuje i velké energetické ztráty. Částka v rozpočtu nezahrnuje 
předpokládané náklady v plném rozsahu, v průběhu roku bude ještě vyhodnocena možnosti 
jiného technického řešení popř. realizace výměny solankovodu na etapy. 
 

• 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, 

- SW PROXIO (400 tis. Kč) prostředí je komplexním řešením společnosti MARBES 
CONSULTING, s.r.o., pro podporu veškerých správních řízení v oblasti životního prostředí 
(vodní hospodářství, odpady, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, lesy, myslivost a 
rybářství, zemědělský půdní fond, veterinární péče, rostlinolékařské péče a ochrany zvířat, 
lovecké a rybářské lístky, poskytování informací o životním prostředí, EIA a IPPC, 
přestupky na úseku životního prostředí), 

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

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

• Investice provoz - součástí rozpočtu v roce 2014 je pořízení nového služebního vozidla a 
výdaje na vybudování přístřešku na kola u budovy na ulici Olomoucká 2. 
 

• Rozšíření kamerového systému – v roce 2014 předpokládáme rozšíření stávajícího 
kamerového systému o 1 další kamerový bod. 
 

• Knížecí louka – volnočasový areál – součástí rozpočtu je vybudování in-line stezky v délce 
cca 1,4 km. 
 

• Fit stezky - město požádalo o grant v rámci  programu Podpora budování infrastruktury 
cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Podpora může dosáhnout maximálně 70 % 
z celkových přijatelných nákladů projektu. Částka je určena na realizaci projektu Fit stezka 
Křížový vrch – 2. etapa.  

• ZTI  lokalit pro bydlení – předpokládáme zahájení realizace přípravy nové lokality pro 
bydlení, která navazuje na ulici Strážnického (projekční práce, obslužná komunikace, 
vodovod a kanalizace). 

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



 
Komentář k rozpočtu města na r. 2014    strana 26 

 

• Modernizace VO – splátka 2014 - 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. 
 

• Zateplení budovy ZŠ Palackého - obsahem projektu je zateplení vybraných konstrukcí 
objektů ZŠ (obvodového pláště a střechy) včetně výměny otvorových prvků. Cílem je 
zvýšení tepelné odolnosti objektů, což přinese podstatné snížení energetické náročnosti 
budov z hlediska vytápění, snížení provozních nákladů a zvýšení tepelně uživatelského 
komfortu. Rovněž dojde realizací projektu i ke snížení znečištění ovzduší, zejména 
k eliminaci emisí CO2. 
V současné době je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a podána 
žádost o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Úspora 
provozních nákladů za 5 let vyvolaná provedeným opatřením je vyčíslena na cca 3 mil. Kč 
bez DPH. V případě zamítnutí naší žádosti o dotaci nebude projekt v roce 2014 zahájen. 
 

• Mosty Stříbrný potok – do rozpočtu jsou zahrnuty pouze výdaje na úhradu nákladů na 
přeložky telekomunikačního vedení souvisejících s realizací mostů v roce 2013. 
 

• Zdržovací objekt u vodoteče Pod Hamry – jedná se o objekt s retenční kapacitou pro 
zadržení dešťových vod sváděných z okolí pozemku do otevřené vodoteče před areálem 
vojenské školy. 
 

• Vyřešení protispádu zatrubněného potoka z ul. Údolní - jedná se o úpravu zatrubněného 
koryta potoka, který vtéká do Knížecí louky. Toto zatrubnění se s ohledem na výstavbu 
cyklostezky Brněnská-Gorazdova mírně protáhne do Knížecí louky a současně se upraví 
protispád kanalizace tak, aby průběžně odtékala. Provedení této akce je nutné předřadit před 
akce – Cyklostezka Brněnská-Gorazdova, Revitalizace toku Třebůvky v lokalitě Knížecí 
louka a Volnočasový areál Knížecí louka (in-line stezky). 
 

• Úpravy kanalizace Jevíčská – dle požadavku provozovatele je v řešeném území navržena 
kanalizace, na kterou bude napojena stávající splašková kanalizace v ulici Pod Hamry. 
Projekt také předpokládá napojení 17 rodinných domů v okolní zástavbě včetně napojení 
objektů v areálu vojenské školy. 

• 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.  
 

• Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/368, Mor. Třebová, Cyklostezka 
Brněnská-Gorazdova, Moravská Třebová, Cyklostezka podél silnice III/36825, 
Moravská Třebová – Jevíčská, Rekonstrukce chodníku v ulici Jevíčská, Mor. Třebová 
– na realizaci všech těchto projektů podalo město žádosti o dotaci Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury s možností získání dotace ve výši až 85 %. Součástí rozpočtu jsou v této fázi 
jen předpokládané spolupodíly města na realizaci záměrů, v případě neschválení dotace 
nebudou projekty realizovány. 
 

• Rekonstrukce objektu v ul. Svitavská 14 – PD, Penzion "D" - PD obnova objektu ve 
dvoře – jedná se o zahájení projekčních prací na opravy, rekonstrukce a úpravy objektů 
v areálu Sociální služeb města Moravská Třebová v souladu se záměry jejich budoucího a 
stávajícího vyžití. 
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• Digitální povodňový plán – dokončení zpracování digitálního povodňového plánu se 
přesunulo až do roku 2014. 
 

• Investiční dotace Nemocnici následné péče – investiční dotace je určena na pořízení EKG 
holteru pro potřeby interní ambulance. 

 

• 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 jsou zahrnuty celkem 3 konkrétní akce k realizaci 
z prostředků vedlejší hospodářské činnosti a dále pak také souhrnná položka související 
se zhodnocením nemovitostí ve vlastnictví města. 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 jednak akce 
u kterých předpokládáme cca 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 i 4 akce bez dotační 
podpory (restaurování náhrobníků v kaplích, oprava pískovce krbu v kanceláři 
místostarosty, oprava objektu lapidária a projektová dokumentace na opravu kamenného 
mostu v ulici Jevíčské). 

 
7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování 
 

Rozpočet v roce 2014 generuje provozní přebytek ve výši 15.315 tis. Kč (rozdíl mezi běžnými 
příjmy ve výši 162.900 tis. Kč a běžnými výdaji včetně rozsáhlejších oprav majetku ve výši 
147.585 tis. Kč). Investiční rozvoj je v roce 2014 kryt z větší části zejména z doplatků dotací 
projektů spolufinancovaných z EU a realizovaných v minulých letech a ze zapojení zůstatku 
finančních prostředků na účtech města. Tento stav není dlouhodobě udržitelný. 

Kromě položek, které zvyšují celkovou částku financování (čerpání půjčky na realizaci projektu 
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova včetně modernizace ČOV, zapojení zůstatku prostředků 
na účtech města do hospodaření v roce 2014) 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. 434 902,88
Komerční banka, a.s. 2 144 000,00
Čs. Spořitelna, a.s. 2 668 000,00
SFŽP ČR 132 000,00
SFŽP ČR 1 883 552,00

Auto městské policie RCI Financial services 33 279,00
Auto městského úřadu ŠkoFIN s.r.o. 87 376,63

7 383 110,51

Tepelná čerpadla

Splátky jistiny v roce 2014 CELKEM

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

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 
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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. 


