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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2012 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 145.245 tis. Kč byl k 30. 4. 2012 naplněn 
částkou 55.771,52 tis. Kč na 38,40 %. 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 5, 6, 7 a 8 tabulkové části 
rozboru hospodaření.  
 
Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2011) daňové příjmy ve výši  8.474,93 tis. Kč. Tato částka 
představuje doplatek daňových příjmů za rok 2011 zaslaných finančním úřadem na účet města až 
začátkem ledna 2012 (v roce 2011 byl tento doplatek o více než 450 tis. Kč nižší). 
Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 84.400 tis. Kč byl k 30. 4. 2012 naplněn na 
32,87 % tj. na částku 27.744,37 tis. Kč. Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku jsou pouze 
o cca 450 tis. Kč vyšší než ve stejném období roku 2011. Stále se projevují dopady finanční krize, 
vývoj daňových příjmů je obdobný jako ve stejném období roku 2011. 
 
Správní a místní poplatky  
 

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 9.700 tis. Kč byl k 30. 4. 2012 naplněn na 
67,54 %, tj. ve výši 6.551,05 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno 
v tabulce č. 1.  
 
 
 
 

Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2011
Rozpočet

2012
Skutečnost
k 30.4.2012

Odbor majetku města a kom. hosp. - VHP 28 000,00 15 000,00 0,00
Odbor výstavby a územního plánování 132 818,00 135 000,00 48 200,00
Odbor vnitřních věcí 1 007 935,00 1 010 000,00 298 620,00
Živnostenský odbor 242 405,00 242 000,00 68 220,00
Odbor majetku města a kom.. hosp. 6 325,00 5 000,00 2 490,00
Odbor dopravy 2 129 320,00 2 120 000,00 665 815,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6 705,00 0,00 0,00
Odbor životního prostředí 887 750,00 88 000,00 24 080,00

CELKEM 4 441 258,00 3 615 000,00 1 107 425,00   
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Poplatek za provozovaný VHP – jedná se o doplatek místního poplatku za provoz VHP a 
jiných technických zařízení na území města v letech 2010 a 2011. 

 

• Odvod výnosů z VHP – položka je upravena v souladu s jejím naplňováním, v průběhu roku 
předpokládáme další úpravy položky ve vazbě na novelu zákona o loteriích (navýšení o 30% 
celostátní hrubý výnos z provozu loterií s výjimkou výherních hracích přístrojů). 

 
 
2. Běžné (neinvestiční) dotace 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 26.212,90 tis. Kč byl k 30. 4. 2012 naplněn 
na 33,57 %, tj. celkem 8.798,38 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 výkon přenesené 
působnosti. 
 
Tab. č. 2 – Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti 
 

Dotace od obcí
Skutečnost

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

Za výkon přenesené působnosti celkem 25 500,00  
 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 
 

• Ostatní neinvestiční dotace ze SR – na program Pružné formy pracovní doby – v souladu 
s doporučením vedení města jsme se rozhodli opakovaně zapojit do tohoto programu (uzavření 
pracovní smlouvy s novou pracovnicí sekretariátu). Rozpočet je navýšen o předpokládanou 
dotaci z tohoto programu za období 01.05.2012 – 31.10.2012. 

 

• Ostatní neinvestiční dotace ze SR – na realizaci projektu Vzdělávání v eGON centru Moravská 
Třebová – částka 505 tis. Kč představuje třetí platbu zálohy na dotaci projektu realizovaného 
městem v rámci implementace e-governmentu ve správním obvodě. 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na festival Dny slovenské kultury – Pardubický 
kraj poskytl Kulturním službám dotaci na zabezpečení 17. ročníku festivalu Dny slovenské 
kultury v roce 2012 ve výši 70 tis. Kč. 
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• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na přípravu a konání 2 festivalů – Městské 
slavnosti a Kejkle a kratochvíle – zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo, v rámci 
poskytnutí grantů na podporu kulturní aktivit v roce 2012, poskytnutí částky 10 tis. Kč 
Kulturních službám města Moravská Třebová na realizaci výše uvedených kulturních akcí. 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na přípravu a konání hudebního festivalu 
Hřebečský slunovrat – Pardubický kraj podpoří hudební festival pořádaný 23. 6. 2012 na 
Hřebči částkou 20 tis. Kč. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na požární techniku jednotky SDH – dotace ve 
výši max. 20 tis. Kč je určena na pořízení přívěsu k dopravnímu automobilu. 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – projekt - Spolupráce ZŠ Kostelní nám. 21 s MTS 
Leipzig Portitz – Pardubický kraj poskytl příspěvkové organizaci dotaci ve výši 10 tis. Kč 
v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů. 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – projekt – Mezinárodní výtvarná soutěž Pod 
modrou oblohou  - ze stejného programu byla podpořena také již tradiční mezinárodní výstava 
ZŠ Palackého dotací ve výši 20 tis. Kč. 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – projekty kulturních služeb – každoročně 
Pardubický kraj také podporuje aktivity příspěvkové organizace Kulturní služby města 
Moravská Třebová (Program podpory kulturních aktivit a Podpory preventivní péče o sbírky 
muzeí). Dotace v roce 2012 jsou určeny na realizaci projektů Restaurování obrazu Svaté 
rodiny (20.000 Kč), Kejkle a kratochvíle (15.000 Kč), Moravskotřebovská muzejní noc 
(15.000 Kč), Moravskotřebovský bramborák (15.000 Kč) a Fotofestival Moravská Třebová 
(15.000 Kč). 
 

 
 
 

3. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 24.932,10 tis. Kč byl k 30. 4. 2012 
naplněn na  50,85 %, tj. ve výši  12.677,72 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech 
města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (6.755,40 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových 
příjmů k 30. 4. 2012) a dále pak také přijatá vratka DPH z finančního úřadu (4.377,65 tis. Kč).  
 
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 30.4.2012 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2011) 364 484,00
Vratka kauce Kostelní nám. 1 (Latinská vinárna) -25 000,00
Ostatní (menší než 5.000,-) 8 525,33

CELKEM 348 009,33  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Propagační materiál – je navržena úprava rozpočtu v souladu s předpokládaným plněním. 
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• Přijaté pojistné náhrady – úprava rozpočtu souvisí s pojišťovnu avizovaným plnění 
z pojistných událostí nahlášených v roce 2011 a vyřízených v roce 2012 (poškození podlahy 
v tělocvičně ZŠ Kostelní nám. 21, poškození části hlásičů VISO v Boršově,…). 

 

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

 

• Vratka DPH finančním úřadem – částka je vratkou DPH z daňových přiznání za prosinec roku 
2011 a první 3 měsíce roku 2012. 

 

• Úhrada nákladů pohřebného – město se pravidelně obrací na MMR ČR se žádostmi na úhradu 
nákladů na pohřebné vynaložených z rozpočtu města (pohřby občanů bez příbuzných popř. bez 
majetku). Rozpočet je upraven přijaté náhrady (zároveň je upravena i položka rozpočtových 
výdajů, ze kterých probíhá úhrada pohřbu – Pohřebnictví). 
 
 
 

II. Kapitálové příjmy 
 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 227.965 tis. Kč byl k 30. 4. 2012 naplněn na 0,51 %, 
tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 1.156,69 tis. Kč.  
 
 
III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 151.230 tis. Kč byl k 30. 4.2012 vyčerpán 
na 26,17 %, tj. čerpání ve výši 39.579,21 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – rozpočet je upraven o přesun části provozních 
výdajů v souhrnné výši 95 tis. Kč do investičních výdajů – položky Kontejnerová stání a 
chodník Brněnská. 

 

• Mimořádné opravy komunikací po realizaci projektu OUSB – rozpočet je navýšen o částku 
2.570 tis. Kč, která ale nepokrývá záměr oprav komunikací v plném rozsahu. Celkový 
požadavek se pohybuje kolem 13 mil. Kč, což ale k dnešnímu dni není v rozpočtových 
možnostech města. 

 

• Pohřebnictví – rozpočet je upraven jednak o dotaci na úhradu nákladů pohřebného občanů 
města bez příbuzných popř. bez majetku (7 tis. Kč) a dále je také navržena úprava rozpočtu o 
výdaje na havarijní opravu zborcené zdi u přístupové cesty ke hřbitovu (53 tis. Kč). 

 

• Opravy kanalizace města – rozpočet je navýšen o náklady za zrušení stávající kanalizace 
v ulici Nádražní. V rámci projektu OÚSB byla zvolena jiná trasa vedení (mimo komunikaci) a 
stará nefunkční kanalizace by proto nebyla zlikvidována, což by mohlo v budoucnu působit 
problémy (zadržování vody,…). Proto jsou do rozpočtových úprav zahrnuty výdaje na její 
zafoukání.  

 

• MŠ Piaristická – výměna oken II. etapa a MŠ Boršov – oprava kotle  – jedná se o prioritní 
akce, které nebyly schváleny v rámci rozpočtu města na rok 2012 s tím, že v případě volných 
finančních prostředků budou dozařazovány do rozpočtu v rámci rozpočtových změn. 

 

• MŠ Jiráskova – rozpočet je navýšen o výdaje na navýšení příkonu odběrného místa 
v souvislosti s plánovaným umístěním fotovoltaických panelů na střechu školky. 
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• ZŠ Čs. armády – tělocvična Olomoucká – oprava střechy – oprava střechy – rozpočtová 
úprava koresponduje s výdaji plynoucími z realizovaného výběrového řízení na dodavatele. 

 

• ZŠ ulice Palackého – oprava střechy – i zde jsou výdaje upraveny dle vítěze výběrového 
řízení. 
 

• ZŠ ulice Palackého – oprava vodovodních odboček – původní odhad ceny opravy havárie byl 
překročen o cca 50 tis. Kč. 

 

• ZŠ ulice Palackého – ochrana objektu proti holubům – na objektu školy je ještě poslední část 
nechráněná proti holubům, proto je navržena úprava rozpočtu, která dokončení prací zajistí.  

 

• ZŠ ulice Palackého – mezinárodní výtvarná soutěž Pod modrou oblohou – rozpočet je navýšen 
o přijatou dotaci z Pardubického kraje. 

 

• ZŠ Kostelní nám. – rozpočet je upraven přijatou dotaci ve výši 10 tis.Kč z prostředků 
Pardubického kraje na pokračování partnerské spolupráce se základní školou Lipsku. 
 

• Náklady na realizaci konkurzních řízení – rada města rozhodla na svém zasedání dne  
10. 4. 2012 nevyhlašovat konkurs na obsazení ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení. 

 

• Dům dětí a mládeže – příprava na opravu elektroinstalace v objektu – i zde se jedná o prioritní 
akci, která nebyla schválena v rámci rozpočtu města na rok 2012 s tím, že v případě volných 
finančních prostředků bude zařazena do rozpočtu v rámci rozpočtových změn 

 

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

- organizace 17. ročníku festivalu Dny slovenské kultury (70 tis. Kč), 
- pořádání festivalů Městské oslavy a Kejkle a kratochvíle (10 tis. Kč), 
- restaurování obrazu Svaté rodiny (20 tis. Kč), 
- Kejkle a kratochvíle (15 tis. Kč), 
- Moravskotřebovská muzejní noc (15 tis. Kč), 
- Moravskotřebovský bramborák (15 tis. Kč), 
- Fotofestival Moravská Třebová (15 tis. Kč). 
 

• Digitalizace kina – poplatek za podání žádosti o dotaci – žadatelem o dotaci e Státního fondu 
kinematografie bylo město, na žádost byl navázán poplatek ve výši 10 tis. Kč. Naše žádost 
byla bohužel zamítnuta. 

 

• Požární ochrana – rozpočet je upraven o dotaci z Pardubického kraje ve výši 20 tis. Kč, která 
je určena na pořízení přívěsu k automobilu pro požární příslušenství jednotek SDH. 

• Činnost místní správy – platy zaměstnanců a zákonné odvody (spolufinancováno z dotace 
ESF)  - Jedná se o financování mzdových nákladů na zřízení společensky účelného pracovního 
místa administrativní pracovnice sekretariátu starosty vyhrazeného pro uchazeče o zaměstnání 
na období 01.05.2012 – 31.10.2012 v rámci dotačního titulu z Úřadu práce (cca polovinu hradí 
Úřad práce, polovinu zaměstnavatel).  Potřeba zastupování kmenové asistentky starosty je 
zdůvodněna zřízením nového pracoviště – recepce v souvislosti s provedenou rekonstrukcí 
sekretariátu. Obdobný projekt probíhal v období 01.07.2011 – 30.04.2012. 

• Činnost místní správy – sociální fond – v souvislosti s výrazným meziročním snížením počtu 
pracovníků v rámci městského úřadu (85 pracovníků v roce 2011 oproti 77 pracovníkům 
v roce 2012) rovněž významně klesl pro rok 2012 i objem mzdových prostředků a tím i příděl 
do sociálního fondu. Na základě tohoto poklesu došlo v rámci rozpočtu 2012 k výraznému 
snížení jediných dvou příspěvků ze sociálního fondu - příspěvku na stravování z 16 Kč na 13 
Kč/1 stravenku a příspěvku na penzijní připojištění z 200 Kč na 150 Kč/1 měsíc. Vzhledem 
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k pozitivnímu vývoji příjmů na při v oblasti poplatků poplatků je navrženo zvýšení přídělu ze 
mzdového fondu do sociálního fondu ze stávajících 2 % na 2,5 % od 01.07.2012, což 
představuje částku cca 60 tis. Kč na druhé pololetí 2012. Sociální fond je určitým benefitem 
pro zaměstnance, změna je navržena také ve vazbě na dlouhodobou stagnaci popř. snižování 
výše mezd pracovníků. Od 1.1.2011 došlo k poklesu přídělu z původních 4 % na současná 2 % 
(v rámci úsporných opatření). Navýšení rozpočtu bude použito na úpravu stávajících příspěvků 
ze sociálního fondu na úroveň roku 2011. Na tuto změn rozpočtu je navázáno i usnesení 
v úvodu tisku, kterým se navýšení přídělu prostředků do sociálního fondu schvaluje. 

 

• Vzdělávání v eGON centru Moravská Třebová – rozpočet je navýšen o třetí přijatou zálohu 
projektu spolufinancovaného z OPLZZ. 

 

• Zpracování žádostí o připojení FV elektráren do distribuční soustavy – kromě nákladů na 
zpracování žádostí bude město hradit i poplatky za navýšení příkonu u některých odběrných 
míst, smlouvy jsou momentálně zpracovávány, v rámci úprav rozpočtu je tedy zatím vytvořena 
určitá rezerva na tyto platby. 
 

• 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 267.690 tis. Kč byl k 30. 4. 2012 čerpán částkou 43.152,31 tis. 
Kč, tj. na 16,12 %. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.990 tis. Kč 
byl k 30. 4. 2012 čerpán částkou 261,09 tis. Kč tj. na 13,12 %. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Odkanalizování Sušic, Udánek, Boršova vč. modernizace ČOV – rozpočet je upraven i část 
půjčky ze SFŽP na realizaci projektu, která již byla připsána na účet města v květnu tohoto 
roku. Rozpočet bude postupně upravován o další platby ze SFŽP. 

 

• Hřbitov – kontejnerové stání, zpevnění komunikace  - návrh rozpočtové úpravy zahrnuje 
náklady na vybudování kontejnerového státní před hřbitovem (provedení zemních prací, 
montáž podkladních vrstev a položení dlažby bez dodávky materiálu). Bude využito 
uskladněných žulových kostek 100/100 na TSMT s.r.o.. Dále jsou součástí rozpočtové úpravy 
i náklady na zpevnění podloží části komunikace ke hřbitovu od parkoviště ke kontejneru 
betonovou vrstvou (z důvodu pohybu těžkého svozového vozidla).Tyto výdaje nebyly součástí 
projektu Cesta od renesance k baroku. 
 

• Digitalizace městského kina – ve vazbě na zamítnutí naší žádosti o dotaci na digitalizaci 
městského kina a ve vazbě na požadavek vedení města je záměr digitalizace přesunut do roku 
2013 (i s ohledem na možnost podání nové žádosti o dotaci). 

 

• Kanalizační přípojka – objekt u hřiště v Sušicích – objekt je ve vlastnictví města, náklady na 
vybudování kanalizační přípojky se tedy stanou součástí rozpočtu města v roce 2012. 
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• MŠ Tyršova – rekonstrukce elektroinstalace – jedná se o další prioritu v rámci schvalování 
rozpočtu města na rok 2012, která zůstala tzv. „pod čarou“, takže je zařazena do úprav 
rozpočtu dodatečně. 

 

• Investiční dotace Nemocnice následné péče Moravská Třebová  –  záměr poskytnutí investiční 
dotace Nemocnici následné péče Moravská Třebová ve výši 500 tis. Kč na digitalizaci 
rentgenového pracoviště byl schválen zastupitelstvem města na jednání dne 12. 3. 2012. 

 

• Investiční dotace TJ Sokol Boršov – tělovýchovná jednota se obrátila na město se žádostí o 
poskytnutí investiční dotace ve výši 40 tis. Kč, jako spolupodílu na realizaci projektu 
podpořeného z prostředků grantu Pardubického kraje na projekt Přístavba sportovního zařízení 
TJ Sokol Boršov (dotace ve výši 100.000 Kč). Předmětem projektu je zastřešení laveček před 
kabinami a zděná přístavba pro traktor na sekání trávy a bude realizován svépomocí ve 2. 
pololetí roku 2012.  

 

• Kontejnerová státní, chodník Brněnská – jedná se pouze o přesun výdaje z provozní části 
rozpočtu, položky Běžná údržba a opravy komunikací do investic (s ohledem na charakter 
realizovaných prací). 

 
 

 
V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 4. 2012 plyne: 
 

• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 373.210 tis. Kč byl k 30. 4. 2012 
naplněn na 15,25 %, tj. částkou ve výši 56.928,21 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 420.910 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 82.992,61 tis. Kč, tj. na 
19,72 %. 

 

• součástí položek financování se na straně příjmů stává také půjčka od SFŽP na realizaci projektu 
týkajícího se kanalizace a modernizace ČOV, a na straně výdaje je pak nově součástí položek 
financování položka Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů, která je 
využívána od 1.1.2012 pro účtování faktur v režimu přenesené daňové povinnosti. 

 

• zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 4. 2012 
zachycuje následující tabulka: 

 
 

 
k 1.1.2012 k 30.4.2012

základní běžný účet 13 514 963,30 Kč 13 689 127,78 Kč
příjmový účet 16 585 244,48 Kč 22 594 747,30 Kč
výdajový účet 5 989 491,45 Kč 8 532 087,60 Kč
fond rozvoje bydlení 163 727,19 Kč 169 213,69 Kč
sociální fond 10 002,93 Kč 40 582,80 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 36 263 429,35 Kč 45 025 759,17 Kč

depozitní účet 4 400 488,34 Kč 495,78 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 400 488,34 Kč 495,78 Kč  
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 30. 4. 2012 


