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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2013 

a k návrhu rozpočtových úprav 
 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 156.940 tis. Kč byl k 30. 4. 2013 naplněn 
částkou 53.177,46 tis. Kč na 33,88 %. 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 2013) daňové příjmy ve výši 7.795,35 tis. Kč. Tato částka 
představuje doplatek daňových příjmů za rok 2012 zaslaných finančním úřadem na účet města až 
začátkem ledna 2013 (v roce 2012 byl tento doplatek o téměř 680 tis. Kč vyšší). 
Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 95.750 tis. Kč byl k 30. 4. 2013 naplněn na 
33,78 % tj. na částku 32.340,32 tis. Kč. Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku jsou o cca 
4,6 mil. Kč vyšší než ve stejném období roku 2012. Projevují se pozitivní dopady novely zákona o 
rozpočtovém určení daní. Meziročně významně narostly zejména výnosy z daně z přidané hodnoty. 
 
 
 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 13.640 tis. Kč byl k 30. 4. 2013 naplněn na 
47,09 %, tj. ve výši 6.422,67 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 30.4.2013

Odbor maj. města a komunál. hosp. VHP 31 000,00 0,00 8 000,00
Odbor výstavby a územního plánování 131 000,00 130 000,00 162 150,00
Odbor vnitřních věcí 988 020,00 980 000,00 274 300,00
Obecní živnostenský úřad 194 855,00 190 000,00 47 925,00
Odbor majetku města a komunál. hosp. 4 540,00 5 000,00 900,00
Odbor dopravy 2 081 470,00 2 075 000,00 706 810,00
Odbor životního prostředí 74 210,00 70 000,00 41 650,00

CELKEM 3 505 095,00 3 450 000,00 1 241 735,00   
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2. Běžné (neinvestiční) dotace 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 24.671,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2013 naplněn 
na 28,59 %, tj. celkem 7.053,34 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 .2013 (v Kč)
Vranová Lhota 3 000,00
Útěchov 1 500,00
Staré Město 3 000,00
Třebařov 4 500,00
Kunčina 3 000,00
Městečko Trnávka 4 500,00
Křenov 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 21 000,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje - na realizaci projektu v rámci OP Vzděl. pro 
konkurenceschopnost – na účet města byla převedena zálohová platba ve výši 517.055 Kč 
určená na Grantový projekt OP VK „Rovné příležitosti pro všechny – podpora dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami na Základní škole Moravská Třebová, ČS. armády 179“. 
Příjemcem dotace je naše příspěvková organizace. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje  - na přípravu a konání horolezeckých závodů 
(DDM) – částka 5 tis. Kč je dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje určenou na 
horolezecké závody pro 1. stupeň základních škol ve městě, které organizuje naše příspěvková 
organizace - Dům dětí a mládeže. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje  - na organizaci sportovních soutěží (DDM) – 
v letošním roce jsou nově, prostřednictvím Pardubického kraje, poskytovány do rozpočtu 
města i dotace z dotačního programu MŠMT určené pro školské příspěvkové organizace. 
Částka 50 tis. Kč je určena na uspořádání sportovních soutěží Asociace školních sportovních 
klubů ČR zajišťované Domem dětí a mládeže Moravská Třebová. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – z  na festival Dny slovenské kultury – Pardubický 
kraj poskytl Kulturním službám Moravská Třebová dotaci na zabezpečení 18. ročníku festivalu 
Dny slovenské kultury v roce 2013 ve výši 70 tis. Kč. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – z grantového Programu podpory kulturních 
aktivit byla v letošním roce schválena dotace následujícím projektům organizovaným 
Kulturními službami Moravská Třebová: 
-  Fotofestival Mor. Třebová 2013 (10 tis. Kč) 
- Moravskotřebovský bramborák (10 tis. Kč) 
- Festival Kejkle a kratochvíle (25 tis. Kč) 
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• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na konání výtvarné soutěže Pod modrou oblohou 
– mezinárodní projekt Základní školy Palackého 1351 podpořil Pardubický kraj v letošním 
roce částkou 50 tis. Kč. 

 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na organizaci soutěží a přehlídek (ZUŠ) – i 
Základní umělecká škola pořádá v letošním roce soutěže podpořené z prostředků MŠMT 
částkou 9,8 tis. Kč. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – oprava povrchu tělocvičny (I. ZŠ) – město uspělo 
v žádosti o grant z programu Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení 
s projektem opravy povrchu tělocvičny na ulici Olomoucká 2. Grantová podpora činí 80 tis. 
Kč. 
 
 
 

 
 
 

3. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 22.878,80 tis. Kč byl k 30. 4. 2013 
naplněn na  32,17 %, tj. ve výši  7.361,13 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech 
města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (5.696,24 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových 
příjmů k 30. 4. 2013).  
 
V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované. 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. č. 3 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 
 

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

Skutečnost
k 30.4.2013 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2012) 459 126,00
Prodej dřeva 75 171,90
Přefakturace 2012 22 164,71

Přeložka vysokého napětí Udánský kopec - vyúčtování 2012 147 298,07
Ostatní (menší než 5.000,-) 13 131,00

CELKEM 716 891,68  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Pronájem pozemků – rozpočet je upraven v souladu s dosaženou skutečností, příjmy v prvním 
čtvrtletí roku 2013 navýšily zejména pronájmy zemědělských pozemků. 
 

• Příjmy z kopírování – celkové roční příjmy z této služby pro občany činí cca 500 Kč. 
 

• Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy ze smluv o reklamě – město uzavřelo smlouvu o reklamě 
s generálním dodavatelem stavby v rámci projektu Cesta od renesance k baroku,  firmou CGM 
Morava s.r.o. v souvislosti se slavnostním otevřením projektu. Odměna za reklamu činí 75 tis. 
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Kč bez DPH. Další položkou rozpočtových úprav je smlouva o reklamě na akci 
Moravskotřebovský fotofestival 2013 s firmou MARTECH HOLDING a.s. na částku 15.000 
Kč bez DPH. 

 

• Přijaté pojistné náhrady – úprava rozpočtu souvisí s pojišťovnu zaslanými pojistnými 
plněními. 

 

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

• Ostatní nedaňové příjmy j.n. – i zde je navržena úprava rozpočtu v souvislosti se skutečným 
naplňováním položky. 

 

 
 

II. Kapitálové příjmy 
 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 99.490 tis. Kč byl k 30. 4. 2013 naplněn na 6,87 %, tj. 
do rozpočtu města bylo přijato celkem 6.835,80 tis. Kč.  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

• Investiční dotace – lokální biocentrum Knížecí louka – rozpočet byl původně nastaven na 
chybnou výši dotace (100 % nákladů projektu), předpokládaná dotace by měla činit cca  
3.750 tis. Kč (snížení rozpočtu o částku 50 tis. Kč s ohledem na nezpůsobilé výdaje projektu). 

 
III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 148.365 tis. Kč byl k 30. 4.2013 vyčerpán 
na 24,76 %, tj. čerpání ve výši 36.735,63 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – rozpočet je upraven o přesun části provozních 
výdajů ve výši 35 tis. Kč do investičních výdajů – položky Kontejnerová stání Polní. 
 

• Přečerpávací stanice – elektrická energie – v rámci realizace projektu Odkanalizování 
Udánek, Sušic a Boršova vč. modernizace ČOV byly vybudována přečerpávací stanice 
v Sušicích a chystá se vybudování této stanice i v Boršově. Provoz přečerpávacích stanic 
mimo jiné zahrnuje náklady na elektrickou energii. Proto se tato nová položka stává součástí 
běžných výdajů města. 

 

• Opravy kanalizace města – je navržen přesun položky investičních výdajů související 
s doplatkem nákladů na vstup do vozovky při přeložení kanalizace v Sušicích (5 tis. Kč) do 
běžných výdajů (s ohledem na charakter výdajů). Dále je součástí úprav rozpočtu i úprava 
týkající se oprav kanalizace na ulici Pod Hamry (snížení realizačního rozpočtu o částku 800 
tis. Kč ve vazbě na předpokládaný výsledek výběrového řízení) a zároveň navýšení rozpočtu 
opravy kanalizace na ulici Garážní o částku 500 tis. Kč ve vazbě na opravu komunikace po 
opravě kanalizace (je plánována oprava komunikace v plném rozsahu, hrazená sloučením 
zdrojů města, VČP a Skupinového vodovodu Moravskotřebovska). Souběžně s námi totiž bude 
do komunikace pokládat vodovodní řád Skupinový vodovod Moravskotřebovska a VČP budou 
v ulici Garážní vyměňovat všechny plynové přípojky. 

 

• MŠ Tyršova – oplechování atiky – výdaj se váže na nutné opravy střechy v rámci vybudování 
fotovoltaické elektrárny. 
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• ZŠ Čs. armády – oprava povrchu tělocvičny - záměrem je oprava opotřebeného svrchního laku 
palubovky tělocvičny s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 170 tis. Kč. Oprava 
je podpořena dotací z prostředků Pardubického kraje ve výši 80 tis. Kč. 

 

• ZŠ Čs. armády – OP VK – základní škola zahájila v letošním roce realizaci projektu „Rovné 
příležitosti pro všechny – podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 
Základní škole Moravská Třebová, ČS. armády 179“. Projekt je financován z prostředků 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. K 30. 4. byla na účet města 
zaslána zálohová platba ve výši 517.055 Kč. 
 

• ZŠ ulice Palackého – výtvarná soutěž Pod modrou oblohou – Pardubický kraj podpořil 
organizaci této mezinárodní výtvarné soutěže neinvestiční dotací ve výši 50 tis. Kč. 
 

• ZŠ ulice Palackého – ochrana objektu proti holubům – výdaj, který byl původně součástí 
běžných výdajů je přesunut do investiční položky Základní škola Palackého zabezpečení 
objektu proti holubům (jedná se o technické zhodnocení budovy školy). 
 

• ZŠ ulice Palackého – záměr zateplení – s ohledem na očekávanou výzvu z Operačního 
programu životního prostředí na zateplování veřejných budov, jsou součástí návrhu 
rozpočtových úprav i výdaje na přípravné práce směřující k podání žádosti (zpracování 
energetického auditu, dopracování projektové dokumentace, zpracování žádosti – 
předpokládané náklady cca 180 tis. Kč) 
 

• Dům dětí a mládeže – organizace a pořádání horolezeckých a sportovních soutěží – 
Pardubický kraj poskytl příspěvkové organizací dotaci ve výši 5 tis. Kč na organizaci 
horolezeckých závodů pro žáky 1. stupně základních škol, MŠMT ČR pak dotaci ve výši  
50 tis. Kč na uspořádání sportovních soutěží Asociace školních sportovních klubů ČR. 
 

• Základní umělecká škola – organizace soutěží a přehlídek – i tato příspěvková organizace 
obdržela dotaci od MŠMT ČR na organizaci soutěží v roce 2013 ve výši 9,8 tis. Kč. 
 

• Základní umělecká škola – čistění klimatizačních jednotek – v rámci řešení problému 
s vytápěním sálu na zámku byly kontrolou klimatizačních jednotek odbornou firmou zjištěny 
tyto nedostatky: 
- klimatizační jednotky jsou zanesené, je nutné jejich vyčištění, 
- filtry klimatizačních jednotek jsou také zanesené – je nutná jejich výměna, 
- jedna klimatizační jednotka má vadnou elektroniku - je nutná oprava. 
Výdaje na tyto nezbytné opravy jsou vyčísleny na částku cca 25 tis. Kč. Částka na úhradu 
nákladů je přesunuta z investičních výdajů, položky - Základní umělecká škola - vytápění sálu. 

 

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

- organizace 17. ročníku festivalu Dny slovenské kultury (70 tis. Kč), 
- Fotofestival Mor. Třebová (10 tis. Kč), 
- Moravskotřebovský bramborák (10 tis. Kč) 
- festival Městské oslavy a Kejkle a kratochvíle (25 tis. Kč). 
 

• Propagace města – rozpočet je navýšen jednak o příjem ze smlouvy o reklamě s firmou CGM 
Morava s.r.o. na slavnostní otevření projektu Cesta od renesance k baroku (75 tis. Kč), dále 
pak o částku 100 tis. Kč určenou na odkup 2.000 ks publikací s názvem Cesta od renesance 
k baroku (1.000 ks anglické verze, a 1.000 ks německé verze), které omylem vyrobil navíc 
dodavatel publikací. Dodavatel nám nabídl odkup těchto publikací za zvýhodněnou cenu 50 
Kč/1 ks. Rada města schválila záměr odkupu publikací na svém jednání dne 29. 4. 2013. 
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• Příspěvek na provoz TJ Slovan – v rámci rozboru hospodaření je navržen přesun částky 50 tis. 
Kč původně určené na pořízení časomíry z investiční části rozpočtu města do položky běžných 
výdajů. Tato změna je navržena s ohledem na žádost TJ Slovan Moravská Třebová o změnu 
účelu využití této částky (z původního záměru pořízení časomíry na nový záměr pořízení 
materiálně technického vybavení oddílu lyžařů – slalomových tyčí vč. doplňků potřebných 
k jejich instalaci). Tyto výdaje nemají charakter investičních výdajů. 
 

• Náklady na energie a vodu u sportovišť města – plyn zimní stadion – stará stavba – plynoměr 
byl přepsán na Technické služby Moravská Třebová s.r.o. jako správce objektu, v roce 2013 se 
hradil zatím doplatek nákladů za rok 2012. 
 

• Výdaje související s výkonem pěstounské péče – na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně 
právní ochraně dětí vykonává v letošním roce nově odbor sociálních věcí a zdravotnictví i 
činnosti související s výkonem pěstounské péče. Na výkon těchto činností jsme si požádali o 
poskytnutí neinvestiční dotace Krajskou pobočku úřadu práce ČR v Pardubicích. Dotace bude 
krýt všechny výdaje této agendy, zatím jsme však neobdrželi rozhodnutí o jejím přiznání 
(předpoklad cca do poloviny července). Součástí úprav rozpočtu města jsou tak zatím pouze 
výdaje na výkon této agendy, které časově předchází rozhodnutí o dotaci (odhadem cca 20 tis. 
Kč). Vlastní dotace bude předmětem rozpočtových úprav v rámci rozboru hospodaření města 
k 30. 6.2013. 

 

• Okamžitá sociální pomoc – mezi povinnosti obecní úřadu obce s rozšířenou působností patří u 
osob, kterým není poskytována sociální služba, a jsou v takové situaci, kdy neposkytnutí 
okamžité pomoci by ohrozilo jejich život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné 
formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu. Z praxe činnosti sociální práce na sociálním odboru 
Městského úřadu Moravská Třebová je jasné, že takových případů přibývá, a proto je nutné 
tyto obtížné životní situace řešit okamžitě, a to například nákupem nezbytných potravin, 
úhradou obědů dětem ve školce či škole atd. Pro tyto účely je tedy v rámci rozpočtu města 
nově vyčleněna položka Okamžitá sociální pomoc ve výši 20 tis. Kč. Zařazení těchto 
finančních prostředků do rozpočtu doporučila rada města na svém zasedání dne 29. 4. 2013. 
 

• Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – město realizovalo v letošním roce 2 
výběrová řízení na nové pracovníky: 

- pracovník GIS, 
- koordinátor prevence kriminality. 

Ve vazbě na dokončená výběrová řízení je řešeno umístění nových pracovníků do kanceláří a 
také vybavení těchto kanceláří nábytkem. Kancelář jednoho z nových pracovníků jsme schopni 
vybavit vlastním nábytkem (přesuny z jiných kanceláří,…), jednu kancelář ale bude nutné 
vybavit nově. Z tohoto důvodu požádal vedoucí odboru vnitřních věcí o navýšení provozního 
rozpočtu o částku 50 tis. Kč. 
 

• Projekt Cesta od renesance k baroku – vodné – závlaha – v rámci rekonstrukce zámeckých 
zahrad byl vybudován zavlažovací systém, jehož vlastní provoz s sebou nese náklady na 
vodné. 

• Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová služba – část výdajů 
realizovaných v roce 2013 je, s ohledem na jejich charakter, přesunuta z investic do provozu. 

• Projekt Cesta od renesance k baroku – provozní výdaje – i u tohoto projektu je část výdajů, 
s ohledem na jejich charakter, přesunuta z investic do provozu. 

 

• Ostatní činnost – poskytnuté neinvestiční příspěvky – z rezervy na poskytnutí finančních 
příspěvků ve 2. kole je přesunuta částka 10 tis. Kč související se záměrem členství města ve 
sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty. 
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IV. Kapitálové (investiční) výdaje a výdaje na rozsáhlejší opravy investičního 
majetku 

 
Upravený rozpočet investičních výdajů 114.570 tis. Kč byl k 30. 4. 2013 čerpán částkou 18.686,54 tis. 
Kč, tj. na 16,31 %. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.430 tis. Kč 
byl k 30. 4. 2013 čerpán částkou 100 tis. Kč tj. na 6,99 %. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová služba – část výdajů projektu 
v roce 2013 má provozní charakter, jsou proto přesunuty do provozních výdajů. 

• Projekt Cesta od renesance k baroku – i zde má část výdajů projektu provozní charakter, proto 
jsou přesunuty do provozních výdajů. 

 

• Pořízení vozidla pro svoz bioodpadu  - v návaznosti na vybudování kompostárny odsouhlasilo 
vedení města také záměr podání žádosti o dotaci z OPŽP prioritní osa 4 – zkvalitnění 
nakládání s odpady (v našem případě s bioodpady). V srpnu 2013 by měla proběhnout výzva v 
rámci této prioritní osy, v rámci které by bylo možno žádat o dotaci na pořízení vozidla pro 
svoz biodpadu popř. i na nákup nádob na svoz. Tuto část provozu nově vybudované 
kompostárny nemáme zatím vyřešenu, takže by nám tento dotační titul mohl pomoci. Dotace 
je poskytována ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů projektu, náklady na svozový vůz 
jsou odhadnuty na 2,5 mil. Kč. Je nutné začít pracovat na žádosti o dotaci (předpokládáme, že 
bychom využili nabídku některé z firem - předpokládané náklady na zpracování žádosti činí 
cca 40.000 Kč, měly by být způsobilé). Součástí návrhu rozpočtových úprav jsou zatím pouze 
výdaje na zpracování žádosti a případná spoluúčast na realizaci projekt. Podání žádosti bude 
ještě předcházet rozbor provozu kompostárny, nákladů na svoz bioodpadu,… 
 

• Revitalizace Boršovského potoka na Knížecí louce – realizace projektu souvisí se záměrem 
vybudování volnočasového areálu na Knížecí louce. Předpokládáme podání žádosti o dotaci na 
realizaci záměru z Operačního programu životní prostředí v letošním roce. Do úprav rozpočtu 
jsou tedy zatím zahrnuty jen přípravné práce (zpracování žádosti,…). 

• Agregát městské policie – výdaj se vztahuje z pořízení agregátu pro potřeby městské policie 
v roce 2012. V roce 2013 jsme doplácely výdaje na dodávku a instalaci silového připojení. 

 

• Příprava lokalit pro bydlení – ulice Strážnického – s ohledem na malý zájem o stavební 
pozemky v této lokalitě, doporučilo vedení města v letošním roce realizovat pouze již 
nasmlouvané přeložky nízkého napětí v rámci tzv. etapy Strážnického 2 a zahájit projekční 
práce týkající se další etapy výstavby parcel pro rodinné domy v této lokalitě ve vazbě na 
bezúplatné nabytí pozemků schválené zastupitelstvem města (etapa Strážnického 3).  

 

•  Investiční dotace TJ Slovan  - v souladu s požadavkem tělovýchovné jednoty je investiční 
dotace přesunuta do provozních výdajů. Podrobný komentář k této úpravě je uveden u položky 
běžných výdajů Příspěvek na provoz TJ Slovan. 

 

• Zimní stadion – odvlhčování včetně napojení – v rámci nezbytnosti úprav vzduchotechniky se 
podařilo najít levnější řešení oproti původnímu předpokladu (nebude třeba doplnit systém o 
nasávání, jen budou vyměněna stávající čidla za čidla s lepšími technickými parametry, která 
odlišují  mlhu, vlhkost a kouř vyhovují všem požadovaným technickým parametrům). 
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• Přeložka kanalizace Sušice - doplatek nákladů za vstup do vozovky – výdaj je, s ohledem na 
jeho charakter a výši, přesunut do provozního rozpočtu – položky Opravy kanalizace města. 

• Základní umělecká škola – vytápění sálu – část rozpočtu položky ve výši 25 tis. Kč je 
přesunuta do běžných výdajů. Jedná se výdaje určené na čištění a opravy stávajících 
klimatizačních jednotek sálu základní umělecké školy. 

 

• Úpravy kanalizace Jevíčská (dopracování PD vč. realizace) – v rámci záměru realizace opravy 
kanalizace v ulici Pod Hamry byl, při hledání řešení jejího napojení do ulice Jevíčské, sondami 
a opakovaným posouzením stavu, zjištěn havarijní stav kanalizace v horní části ulice Jevíčské, 
Z výše uvedených důvodů doporučuje projektant budování kanalizace v ul. Jevíčské dle 
projektové dokumentace od spodní části, třeba i etapovitě. Pokusili jsme se proto tuto akci 
dozařadit do úprav rozpočtu. Projektované náklady jsou vyšší, než je stávající rozpočet o cca 3 
mil. Kč, předpokládáme ale snížení ceny realizací výběrového řízení. Je zatím otázkou, zda se 
podaří realizovat akci v letošním roce, nebo zda budeme muset akci rozdělit na etapy. 
 

• Mosty Stříbrný potok Boršov (část realizace) – úprava rozpočtu souvisí s realizovaným 
výběrovým řízením na stavbu. Do rozpočtu jsou zahrnuty náklady stavby, náklady přeložek a 
je ponechána také určitá rozpočtová rezerva ve výši cca 500 tis. Kč, k jejímuž čerpání 
pravděpodobně nedojde. 

 

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

• Základní škola Palackého – zabezpečení objektu proti holubům – z běžných výdajů byla částka 
40 tis. Kč přesunuta do investic (jedná se o technické zhodnocení budovy). 
 

• Zámek – dokončení nezbytných oprav - v rámci provádění nezbytných oprav zámku v letošním 
roce bylo zjištěno statické narušení opěrné kamenné zdi jihovýchodní fasády zámku. K tomuto 
stavu došlo vlivem dlouhodobého zatékání dešťových vod do opěrné zdi a vlivem zamrzání 
vody došlo také k popraskání zdi a trvalé deformaci, která byla bohužel zjištěna až 
z postaveného lešení. Stávající krytina z pálených tašek  "bobrovek" na kamenné zdi 
nevykazuje dostatečný min. sklon 30° (dle normy). Ukončení krytiny u zdi není zakončeno 
lemováním s vytažením na svislou obvodovou zeď. Působením dešťových vod dochází 
k extrémnímu zatékání a protékání vody pod krytinu, zvláště ve styku krytiny se stěnou 
dochází ke vzlínání vody do fasády. Je nezbytně nutné provést v letošním roce opravu opěrné 
zdi vč. zaplechování a odvodnění měděným plechem.  Předpokládané náklady opravy činí  
75 tis. Kč. 
 

• Regenerace MPR – příprava PD – s ohledem na stav opěrných zdí a hradeb jihovýchodní části 
zámku je navržena úprava rozpočtu ve vazbě na záměr zpracování projektové dokumentace 
pro možnost podání žádosti o dotaci z programu regenerace MPR v roce 2014. Předmětem 
projektové dokumentace by měla být jednak oprava kamenné opěrné zdi jihovýchodní fasády 
zámku (statické zajištění pilíře vč. opravy opěrné zdi) a dále pak také oprava hradeb zámku 
(v rámci projektu Cesta od renesance k baroku byla řešena rekonstrukce jihovýchodní zahrady, 
při které došlo k provedení skrývky zeminy a sejmutí ornice pro provedení nových 
podkladních vrstev nového zadláždění. Při skrývce došlo k obnažení spodní část hradební zdi. 
Následně bylo zjištěno, že spodní část hradebního zdiva je ve špatném technickém stavu). 
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V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 4. 2013 plyne: 
 

• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 256.430 tis. Kč byl k 30. 4. 2013 
naplněn na 23,40 %, tj. částkou ve výši 60.013,26 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 264.365 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 55.522,17 tis. Kč, tj. na 
21 %. 

 

• součástí položek financování se na straně příjmů stává také bankovní úvěr přijatý od České 
spořitelny, .a.s. a 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. 2013 
zachycuje následující tabulka: 

 
 

 
k 1.1.2013 k 30.4.2013

základní běžný účet 5 866 264,52 Kč 9 469 011,58 Kč
příjmový účet 13 906 760,48 Kč 12 450 267,08 Kč
účet u ČNB 0,00 Kč 2 060 557,21 Kč
výdajový účet 11 845 688,04 Kč 10 693 007,84 Kč
fond rozvoje bydlení 191 085,94 Kč 193 688,36 Kč
sociální fond 34 439,26 Kč 35 385,06 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 31 844 238,24 Kč 34 901 917,13 Kč

depozitní účet 7 367,96 Kč 4 000 670,08 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 7 367,96 Kč 4 000 670,08 Kč  
 


