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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2014 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 164.810 tis. Kč byl k 30. 6. 2014 
naplněn částkou 97.348,38 tis. Kč na 59,07 %. 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 k 30. 6. 2014 je uvedeno na straně 2 
tabulkové části rozboru hospodaření, na stranách 6 – 9 jsou již do přehledů doplněny i 
daňové výnosy za červenec. Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému období 
minulého roku činí cca 5,52 % (3.380,72 tis. Kč). Nejvýnosnějším měsícem z pohledu 
daňových příjmů bývá tradičně červenec (s výnosy v roce 2014 ve výši 12.986,80 tis. Kč). 
Předpokládaného plnění v oblasti daňových výnosů by mělo být v letošním roce dosaženo. 
 
Správní a místní poplatky  
 

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 13.215 tis. Kč byl k 30. 6. 2014 
naplněn na 69,12 %, tj. ve výši 9.133,80 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků 
je uvedeno v tabulce č. 1.  
 
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2013
Rozpočet

2014
Skutečnost
k 30.06.2014

Odbor maj. města a komunál. hosp. VHP 23 000,00 10 000,00 0,00
Odbor výstavby a územního plánování 566 800,00 550 000,00 362 750,00
Odbor vnitřních věcí 912 550,00 900 000,00 559 680,00
Obecní živnostenský úřad 187 625,00 190 000,00 148 455,00
Odbor majetku města a komunál. hosp. 2 820,00 0,00 1 050,00
Odbor dopravy 2 404 185,00 2 400 000,00 1 080 295,00
Odbor životního prostředí 112 330,00 100 000,00 50 400,00

CELKEM 4 209 310,00 4 150 000,00 2 202 630,00  
 

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 24.946,40 tis. Kč byl k 30. 6. 2014 
naplněn na 66,81 %, tj. celkem 16.667,85 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých dotací i 
dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na straně 3 tabulkové části rozboru 
hospodaření. 
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V tab. č. 2 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých dotací od obcí za 
dojíždějící žáky a dotací od obcí za výkon přenesené působnosti. 
 
Tab. č. 2 –  Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti a od obce Staré Město na 

dopravní východu 
 

Dotace od obcí
Skutečnost

k 30.06 .2014 (v 
Kč)

Malíkov 3 000,00
Vranová Lhota 1 500,00
Dlouhá Loučka 4 500,00
Staré Město 3 000,00
Mladějov na Moravě 1 500,00
Rychnov na Moravě 1 500,00
Třebařov 6 000,00
Kunčina 9 000,00
Městečko Trnávka 3 000,00
Křenov 3 000,00
Radkov 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 37 500,00
Staré Město - dopravní výchova 5 000,00
Dotace od obcí celkem 42 500,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Daň z příjmů právnických osob placená obcemi – částka 7.940 tis. Kč představuje 
převody této daně pro rok 2014 (daňové přiznání za rok 2013). Tato položka 
koresponduje s položkou daň z příjmů za obec zahrnutou v ostatních činnostech 
běžných výdajů. Tato daň je pouze převáděna mezi výdaji a příjmy rozpočtu města.  
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výkon sociálně-právní ochrany dětí 
(SPOD) – úprava rozpočtu vychází z úpravy rozhodnutí zaslaného Ministerstvem 
práce a sociálních věcí, kterým dochází k významnému posílení této agendy v rámci 
rozpočtu města. V minulosti byly výdaje nad poskytovanou dotaci hrazeny městu 
zpětně, vždy až v rámci ročního vypořádání. Účelová dotace pro rok 2014 činí 1.837 
tis. Kč. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výkon činnosti OLH – dotace ve výši 
234,70 tis. Kč je určena na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
v 1. čtvrtletí roku 2014. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výsadbu melioračních a zpevňujících 
dřevin – dotace ve výši 19,45 tis. Kč je určena na úhradu nákladů na výsadbu 
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za výkony, které byly 
provedeny v roce 2013. 

 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na poskytování sociálních služeb pro 
Sociální služby Mor. Třebová – v letošním roce došlo ke změně poskytování dotací 
z Ministerstva práce a sociálních věcí na zajišťování sociálních služeb – domov pro 
seniory a pečovatelská služba, které byly v minulosti zasílány přímo na účet naší 
příspěvkové organizace. V letošním roce jsou tyto dotace zasílány přes rozpočet 



Městský úřad Moravská Třebová 

 3

města, s čímž souvisí navržená úprava rozpočtu jak v příjmové, tak ve výdajové části 
rozpočtu města (o částku 2.934 tis. Kč). 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na pořádání fotofestivalu – jedná se o 
dotaci ve výši 15 tis. Kč z Ministerstva kultury v rámci programu Kulturní aktivity, která 
je určená pro Kulturní služby Moravská Třebová na organizaci fotofestivalu. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na zřízení společensky účelného 
pracovního místa – město zřídilo společensky účelné pracovní místo v rámci obsluhy 
městského kamerového dohlížecího systému, které je částečně dotováno Úřadem 
práce celkovou dotací ve výši 27 tis. Kč. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na Program prevence kriminality – Aktivity 
sociální prevence – dotace z Ministerstva vnitra ve výši 78 tis. Kč je určena na 
realizaci projektu ve spolupráci s občanským sdružením Bonanza zaměřeného na 
zájmové a pobytové aktivity dětí. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na realizaci programu Podpora terénní 
práce 2014 – dotaci ve výši 215 tis. Kč jsme obdrželi od Úřadu vlády na realizaci 
terénní práce v romských komunitách. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výkon pěstounské péče – Úřad práce 
ČR úpravou rozhodnutí ze dne 27. 6. 2014 navýšil státní příspěvek na výkon 
pěstounské péče o 68 tis. Kč na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 
pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. 
  

•  Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – 4 dotace jsou určeny pro naši 
příspěvkovou organizaci Kulturní služby na podporu jejích aktivit: 
- 30 tis. Kč – festival Kejkle a kratochvíle 
- 10 tis. Kč – Fotofestival Moravská Třebová 
- 15 tis. Kč – Moravskotřebovský bramborák 
- 15 tis. Kč – restaurování krajinomaleb Hugo Hodienera 
 

• Dny slovenské kultury – náklady města na úhrady faktur zahraničním účastníkům 
festivalu se zvýšily o povinnost úhrady srážkové daně a daně z přidané hodnoty. 
Z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu, dle skutečných úhrad. 

 

•  Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na organizaci soutěže Pod 
modrou oblohou – Pardubický kraj podpořil dlouholetý projektu ZŠ Palackého dotací 
ve výši 50 tis. Kč. 
 

• Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – Program stavební obnova a 
restaurování kulturních památek – v rámci tohoto programu obdrželo město dotaci ve 
výši 100 tis. Kč na restaurování klenebních žeber domu Olomoucká 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 25.348,60 tis. Kč byl k 30. 
6. 2014 naplněn na 59,07 %, tj. ve výši 97.348,38 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (9.547,10 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 6. 2014).  
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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 30.6.2014 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2013) 222 027,00
Prodej dřeva 54 810,00
Splátky starých pohledávek 8 769,00
Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku 6 000,00
Ostatní (menší než 5.000 Kč) 7 467,71

CELKEM 299 073,71  

 

K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Přijaté neinvestiční dary – je navržena úprava rozpočtu o přijaté dary na rozvoj 
školství a kultury ve výši 69 tis. Kč od majitelů domů v městské památkové rezervaci. 
 

• Doplatek mzdových nákladů pracovníků vykonávajících SPOD  – v rámci finančního 
vypořádání za rok 2013 jsme nárokovali doplatek nákladů na výkon činnosti sociálně 
právní ochrany dětí ve výši 727,84 tis. Kč. Náš nárok byl uznán v plné výši, tomu 
odpovídá navržená úprava rozpočtu. 
 

• Přijaté pojistné náhrady – úprava rozpočtu zohledňuje již potvrzené pojistné plnění za 
nabourané služební vozidla ve výši 90 tis. Kč. 
 

• Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru – každoročně nám obvodní báňský úřad zasílá 
500 Kč z dobývacího prostoru v Boršově. 
 

• Příjmy z věcných břemen – v letošním roce došlo ke změně účtování těchto příjmů, 
s tím souvisí navržená úprava rozpočtu. 
 

• Ostatní nedaňové příjmy j.n. – rozpočet je upraven podle skutečnosti k 30. 6. 2014. 
 

 
 
 

II. Kapitálové příjmy 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 40.000 tis. Kč byl k 30. 6. 2014 naplněn na 
13,40 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 5.359,75 tis. Kč. Propad v kapitálových 
příjmech je ovlivněn zejména nižším plnění u dotací na realizaci projektů 
spolufinancovaných z Evropské unie.  
 
 
III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 146.570 tis. Kč byl k 30. 6. 2014 
vyčerpán na 45,98 %, tj. čerpání ve výši 63.392,09 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
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• Veřejné osvětlení  – běžná údržba a opravy  – částka 10 tis. Kč je přesunuta do 
investičních výdajů, položky Veřejné osvětlení Bezručova. 
 

• Kompostárna Hamperk - výstavba – část výdajů akce při jejím dokončení v letošním 
roce mělo provozní charakter, částka 40 tis. Kč je tedy přesunuta z investiční části 
rozpočtu města – položky Kompostárna Hamperk. 
 

• MŠ Piaristická – oprava fasády – původní rozpočet akce byl podhodnocen, úprava 
rozpočtu ve výši 50 tis. Kč vychází z výsledku výběrového řízení na dodavatele. 
 

• MŠ Piaristická – konvektomat do kuchyně  – i zde úprava rozpočtu odráží nabídku 
vítězného dodavatele zařízení. 
 

• MŠ Jiráskova – oprava brouzdaliště – akce nebude v letošním roce realizována, 
původní odhad nákladů nekoresponduje s potřebou prací, které by vedly ke 
zprovoznění brouzdaliště. Částka 50 tis. Kč je tedy přesunuta do položky MŠ Tyršova  
- výměna oken (s ohledem na cenu ze soutěže). 
 

• ZŠ Čs. armády – částka 30 tis. Kč je přesunuta do investiční části rozpočtu města 
(položka ZŠ Čs. armády - investiční dotace). Tento přesun je reakcí na zjištěné 
pochybení v rámci účetní závěrky za rok 2013 (chybné účtování výdaje na pořízení 
ovládacího pultu jazykové učebny do provozních výdajů). 
 

• ZŠ Palackého – Pod modrou oblohou – Pardubický kraj podpořil organizaci tradiční 
mezinárodní výtvarné soutěže částkou 50 tis. Kč. 
 

• ZŠ Kostelní nám. – oprava zdi ve dvoře – po odkrytí omítek se ukázalo, že se zeď 
rozpadá a je nutné nové vyzdění včetně izolace proti spodní vodě. Úprava rozpočtu o 
částku 20 tis. Kč tedy vychází z těchto nových skutečností. 
 

• ZŠ Kostelní nám. – oprava štítové zdi – navýšení rozpočtu o částku 110 tis. Kč 
zohledňuje jednak cenu z výběrového řízení a dále také dodatečné náklady na 
pořízení speciálního lešení, které nebude umístěno na střeše sousední nemovitosti 
(jako reakce na požadavek majitelů). 
 

• Dům dětí a mládeže  – část úspor akce Rekonstrukce elektroinstalace ve výši 10 tis. 
Kč je přesunuta přímo do provozního rozpočtu příspěvkové organizace (jedná se o 
náklady na stěhování a úklid související s rekonstrukcí elektroinstalace – práce zajistí 
pracovníci organizace vlastními silami).  
 

• Gymnázium Moravská Třebová – spolupráce s vojenskou školou – záměr gymnázia 
nabízet žákům, kteří nebyly přijati ke studiu na vojenské škole studium na gymnáziu 
s možností bezplatného ubytování a stravování v areálu vojenské školy (včetně 
možnosti zapojení do jejich volnočasových aktivit) je podrobně popsán 
v samostatném tisku.. Náklady na ubytování a stravování by byly hrazeny z provozní 
dotace města, proto je navržena úprava rozpočtu o 110 tis. Kč pro školní rok 
2014/2015. 
 

 

• Kulturní služby města – je navržena úprava rozpočtu o přijaté dotace: 
- Fotofestival Mor. Třebová    15 tis. Kč (Ministerstvo kultury) 
- Fotofestival Mor. Třebová    10 tis. Kč (Pardubický kraj) 
- Moravskotřebovský bramborák   15 tis. Kč (Pardubický kraj) 
- Kejkle a kratochvíle     30 tis. Kč (Pardubický kraj) 
- restaurování krajinomaleb Hugo Hodienera  15 tis. Kč (Pardubický 

kraj) 
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• Dny slovenské kultury – navýšení rozpočtu souvisí s povinností uhradit srážkové daně 
a DPH z poskytnutých plnění ze zahraničí. 
 

• Propagace města – původní schválený rozpočet nezohledňoval některé specifické 
výdaje letošního roku (zhotovení 6 ks informační panoramatických tabulí na rozhlednu 
v rámci 5. výročí jejího otevření, výdaje související s přivítáním významného 
sportovce města občany a vedením města, plánované slavnostní otevření in-line 
stezek,…). 
 

• Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 234,70 tis. Kč na činnost 
odborného lesního hospodáře v 1. čtvrtletí roku 2014. Dále je do úprav rozpočtu 
zahrnuta i dotace ve výši 19,45 tis. Kč, která je určena na úhradu nákladů na výsadbu 
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za výkony, které byly 
provedeny v roce 2013. 
 

• Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – úsek týraných zvířat – v rámci této 
agendy bylo letos zatím jednorázově odebráno odborem životního prostředí 9 psů, 
kteří byli odvezeni do útulku Zelené Vendolí. K 30.06. se podařilo najít nového 
majitele pro 4 psy. Pokud osoba, jejíž zvíře bylo umístěno do náhradní péče, neuhradí 
náklady spojené s umístěním týraného zvířete do 3 měsíců ode dne oznámení o 
nákladech, může obecní úřad rozhodnout, že se zvíře stává vlastnictvím státu. Tato 
situace může v našem případě nastat zhruba koncem listopadu 2014. Úprava 
rozpočtu odráží předpokládané náklady s umístěním psů do doby jejich předání státu. 
Na krytí těchto výdajů je použita část rezervy původně určené na krizové řízení. 
 

• Sociální služby – rozpočet je navýšen o dotaci ve výši 2.934 tis. Kč přijatou ze 
státního rozpočtu na zajištění sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou 
organizaci (pečovatelská služba a domov pro seniory). Dotace je od letošního roku 
nově přeposílána přes rozpočet města. 
 

• Centrum volného času – jsou provedeny pouze přesuny v rámci rozpočtu ve vazbě na 
přijatou dotaci z Úřadu vlády. Terénní práce je realizována za podpory finančních 
prostředků státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu 
Podpora terénní práce 2014. 
 

• Bezpečnost a veřejný pořádek – obsluha kamerového systému – mzdový rozpočet je 
navýšen o dotaci na zřízení společensky účelného pracovního místa ve výši 27 tis. 
Kč. 
 

• Projekty prevence kriminality – rozpočet je navýšen o dotaci z Ministerstva vnitra ve 
výši 78 tis. Kč, která je určena na realizaci projektu ve spolupráci s občanským 
sdružením Bonanza zaměřeného na zájmové a pobytové aktivity dětí. 
 

• Výdaje související s výkonem pěstounské péče – město obdrželo doplatek dotace ve 
výši 68 tis. Kč na výdaje související s výkonem této agendy. 
 

• Cesta od renesance k baroku – provozní výdaje – v rámci tohoto projektu došlo 
k rozdělení výdajů na provozní a investiční, je proto navržena dílčí úprava 
v souvislosti s uhrazenými fakturami.  
 

• Činnost místní správy – ostatní osobní výdaje – v rámci návrhu úprav rozpočtu je tato 
položka navýšena o částku 10 tis. Kč, která je přesunuta z provozních výdajů 
městského úřadu. Důvodem je navýšení výdajů na roznos pošty. Další úprava ve výši 
6 tis. Kč souvisí s výdaji na moderování akce města externím moderátorem. 
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• Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – úprava rozpočtu má následující 
strukturu: 

- navýšení o 90 tis. Kč má vazbu na přijaté pojistné plnění za nabourané 
služební vozidlo městského úřadu, jehož oprava byla hrazena z provozních 
prostředků. 

- přesun částky 10 tis. Kč do položky ostatních osobních výdajů (komentář 
uveden výše) 

- navýšení o 65 tis. Kč souvisí s pořízením výpočetní techniky pracovníků úseku 
sociálně právní ochrany dětí (výdaje jsou kryty dotací ze státního rozpočtu) 

 

• Správa FVE – plánované výdaje byly odhadnuty, skutečnost navyšuje povinnost platit 
za ekologickou likvidaci vybudovaných elektráren dopředu, poměrnou platbou a dále 
také výdaje na již realizovanou údržbu a opravy elektráren. 
 

• Daň z příjmů za obec – navrhovaná úprava rozpočtu o částku 7.940 tis. Kč souvisí 
s úpravou rozpočtu u daňových příjmů ve stejné výši. 

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

 

Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků 76.000 Kč 
Provozní rezerva 297.956 Kč 
Rezerva na krizové řízení 282 000 Kč 
Rezerva na vypořádání úroků Hřebečská 200 000 Kč 
 

 

 

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

 
Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 75.790 tis. Kč byl k 30. 6. 2014 čerpán 
částkou 16.299,81 tis. Kč, tj. na 21,51 %. Nízké čerpání je způsobeno předpokládanou 
realizací většího množství investičních akcí až v druhé polovině roku. 
 

Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.150 tis. Kč byl k 30. 6. 
2014 čerpán částkou 0,2 tis. Kč tj. na 0,02 %.  I zde jsou opravy směrovány do 2. pololetí 
roku ve vazbě na termín poskytnutí dotace ze státní ho rozpočtu. 
 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 

• Cesta od renesance k baroku – projekt je vnitřně členěn na investiční a provozní 
výdaje, část již uhrazených výdajů má provozní charakter, je proto přesunuta do 
provozní části rozpočtu města. 

 

• Kompostárna Hamperk - realizace – část finančních prostředků ve výši 40 tis. Kč je 
přesunuta do provozní části rozpočtu města (s ohledem na typ realizovaných prací). 
 

• Knížecí louka – in-line stezky – původní náklady akce byly pouze hrubě odhadnuty, 
úprava rozpočtu vychází z realizovaného výběrového řízení na dodavatele, kterým se 
stala firma STRABAG a.s. Rozpočet již zohledňuje i vícepráce související s úpravou 
podloží vápněním. Zvápněním dojde ke zvýšení únosnosti pláně, na niž budou 
položeny podkladové vrstvy, která by jinak neměla vyhovující parametry pro 
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následnou stavbu komunikace. Nutnost provedení tohoto opatření vyvstala poté, co 
bylo zhotovitelem provedeno otestování únosnosti pláně zátěžovou deskou. 
 

• Vyřešení protispádu zatrubněného potoka z ulice Údolní –  úprava rozpočtu 
koresponduje s dodatek smlouvy uzavřeným s dodavatelem z důvodu požadavku 
města na dodatečné obetonování v úseku in-line stezky a cyklostezky. 
 

• Úpravy kanalizace Jevíčská vč. přeložky kabelu VO – úprava rozpočtu plně 
nekoresponduje s předpokládanou cenou díla, rozpočet je zatím snížen jen ve vazbě 
na potřebu finančních prostředků u ostatní akcí, u této položky vzniká další prostor 
k možnému snižování rozpočtu. 
 

• Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/368 (Boršov) -  úprava rozpočtu vychází 
z vysoutěžené ceny a z dodatečných požadavků Státního fondu dopravní 
infrastruktury o doplnění dopravního značení. 
 

• Cyklostezka Brněnská - Gorazdova  – navýšení rozpočtu vychází z vysoutěžených 
nákladů včetně víceprací v podobě vápnění podkladu z důvodu zvýšení jeho 
únosnosti. 
 

• Veřejné osvětlení Bezručova – rozšíření veřejného osvětlení o nový světelný bod má 
investiční charakter, částka 10 tis. Kč je proto přesunuta z provozní části rozpočtu – 
položky Veřejné osvětlení – opravy a udržování. 
 

• ZŠ Čs. armády – investiční dotace – investiční dotace 30 tis. Kč je určena na 
částečné krytí nákladů na pořízení ovládacího pultu jazykové učebny, který byl 
začátkem roku chybně naúčtován příspěvkovou organizací jako provozní výdaj. 
Jednalo se o výdaj v rámci projektu spolufinancovaného z EU. Částka je přesunuta 
z provozních výdajů příspěvkové organizace. 
 

• Pardubický kraj – investiční dotace na pořízení radaru – na město se obrátil hejtman 
Pardubického kraje ve vazbě na jednání, na kterém došlo ke shodě v potřebě 
zakoupení radaru pro Polici ČR, která by ho mohla využívat ke zvýšené kontrole 
bezpečnosti silničního provozu na silnici I/35. Podle informací krajského ředitele 
policie již mají k dispozici nové vozidlo, vyčleněnou jednu hlídku navíc, která by mohla 
s novým radarem prakticky ihned provádět kontrolu na úseku Býšť – Moravská 
Třebová. Hejtman požádal město podporu tohoto záměru zakoupení moderního 
certifikovaného radaru, jehož cena je cca 750 tis. Kč. Podporu záměru již vyslovila 
města Pardubice, Svitavy, Litomyšl a Holice. Pořizovatelem radaru bude Pardubický 
kraj, který radar následně daruje Policii ČR. Do úprav rozpočtu města je tedy, na 
základě odsouhlasení ve vedení města, zahrnuta investiční dotace ve výši 10 tis. Kč, 
určená na částečné krytí nákladů na pořízení radaru. 
 

• Odvodnění hřiště Západní – výdaje vyčleněné v rozpočtu jsou určeny na vyřešení 
problému vody stékající z plochy nově vybudovaného hřiště na cizí pozemky užívané 
jako zahrádky. 
 

• Rozsáhlejší opravy majetku – Olomoucká 18 – restaurování objektu – 2. etapa – 
rozpočet je navýšen o přijatou dotaci ve výši 100 tis. Kč od Pardubického kraje z 
Programu stavební obnova a restaurování kulturních památek, určenou na 
restaurování klenebních žeber.  

 

• Rozsáhlejší opravy majetku – oprava sochy sv. Floriana – oprava zničené pravé ruky 
sochy byla v posledních cca 6 letech provedena již 4x. Pro zjednodušení dalších 
oprav bylo odsouhlaseno vyrobení silikonové formy ruky. Do úprav rozpočtu jsou tedy 
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zahrnuty náklady na opravu ruky a také náklady na výroku této formy, která 
zjednoduší budoucí opravy (předpokládaný náklad cca 20 tis. Kč). 
 

• Rozsáhlejší opravy majetku – sokl radnice – čelní strana - v dubnu letošního roku byla 
podána žádost o dotaci ve výši 1.830.000 Kč z Programu regenerace MPR. Dle 
telefonického sdělení zodpovědné pracovnice Ministerstva kultury nelze u 
soukromých žadatelů čerpat dotaci ve výši 11.000 Kč z důvodů neuznatelných 
nákladů. Ministerstvo kultury proto navrhlo čerpat tuto dotaci na jinou akci města.  
Odbor rozvoje města po konzultaci s orgánem památkové péče a vedoucím odboru 
vnitřních věcí navrhl provedení obnovy kamenného soklu vč. parapetů objektu radnice 
na nám. TGM č.p. 32. Jedná se o obnovu soklové části průčelí radnice. Rozpočet 
prací je vyčíslen na 22 tis. Kč, přičemž 50 % bude hrazeno z dotace a 50 % 
z vlastních zdrojů města. 
 

• Rozsáhlejší opravy majetku – finanční příspěvky na opravy domů v MPR soukromým 
vlastníkům – součástí rozpočtu je zatím pouze povinný spolupodíl města na realizaci 
oprav objektů v městské památkové rezervaci soukromými vlastníky (69 tis. Kč). 
Vlastní dotace ze státního rozpočtu budou předmětem následných úprav po jejich 
definitivním potvrzení poskytovatelem. 

 
 

 
 

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2014 plyne: 
 
• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 204.810 tis. Kč byl k 30. 6. 

2014 naplněn na 50,15 %, tj. částkou ve výši 102.708,17 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 223.510 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
83.692,10 tis. Kč, tj. na 37,44 %, 

 

• součástí položek financování se na straně příjmů stává zapojení zůstatku finanční 
prostředků města a půjčka od SFŽP na realizaci projektu týkajícího se kanalizace a 
modernizace ČOV, a na straně výdajů se patří splátky úvěrů a nově je pak 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. 

6. 2014 zachycuje následující tabulka: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

k 1.1.2014 k 30.6.2014
základní běžný účet 4 206 929,25 Kč 4 276 673,39 Kč
příjmový účet 11 359 759,11 Kč 26 557 992,58 Kč
účet u ČNB 2 274 733,49 Kč 998 237,36 Kč
výdajový účet vč. projektových účtů 27 110 208,50 Kč 25 670 362,22 Kč
fond rozvoje bydlení 107 430,44 Kč 114 010,16 Kč
sociální fond 64 418,23 Kč 393 333,34 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 45 123 479,02 Kč 58 010 609,05 Kč

depozitní účet 4 050 846,06 Kč 5 191,81 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 050 846,06 Kč 5 191,81 Kč


