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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2013 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 158.165 tis. Kč byl k 30. 6. 2013 naplněn 
částkou 90.546,06 tis. Kč na 57,25 %. 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. 2013 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, ve vazbě na novelu zákona o rozpočtovém určení daní, oproti 
stejnému období minulého roku činí cca 12 %. Nejvýnosnějším měsícem z pohledu daňových příjmů 
bývá tradičně červenec, v roce 2013 se však zatím nejvýnosnějším měsícem stal červen (s výnosy 
11.711,75 tis. Kč). Předpokládaného plnění v oblasti daňových výnosů by mělo být v letošním roce 
dosaženo, aktualizovaná predikce daňových výnosů města zpracovaná Svazem měst a obcí ČR 
očekává daňové výnosy ve výši cca 94,5 mil. Kč (bez daně z nemovitostí), rozpočet města je nastaven 
na hodnotu 88,75 mil. Kč. 
 
Správní a místní poplatky  
 

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 13.640 tis. Kč byl k 30. 6. 2013 naplněn na 
64,10 %, tj. ve výši 8.742,74 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno 
v tabulce č. 1.  
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2012
Rozpočet

2013
Skutečnost
k 30.6.2013

Odbor maj. města a komunál. hosp. VHP 31 000,00 0,00 8 000,00
Odbor výstavby a územního plánování 131 000,00 130 000,00 281 900,00
Odbor vnitřních věcí 988 020,00 980 000,00 470 440,00
Obecní živnostenský úřad 194 855,00 190 000,00 99 505,00
Odbor majetku města a komunál. hosp. 4 540,00 5 000,00 2 190,00
Odbor dopravy 2 081 470,00 2 075 000,00 1 222 940,00
Odbor životního prostředí 74 210,00 70 000,00 67 350,00

CELKEM 3 505 095,00 3 450 000,00 2 152 325,00  
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Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 25.498,06 tis. Kč byl k 30. 6. 2013 naplněn 
na 47,53 %, tj. celkem 12.119,04 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude 
město teprve přijímat je uveden na straně 3 tabulkové části rozboru hospodaření. 
 
V tab. č. 2 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých dotací od obcí za dojíždějící žáky a 
dotací od obcí za výkon přenesené působnosti. 
 
Tab. č. 2 –  Dotace od obcí za dojíždějící žáky a za výkon přenesené působnosti 
 

Dotace od obcí
Skutečnost

k 30. 6 .2013 (v Kč)
Vranová Lhota 3 000,00
Útěchov 1 500,00
Staré Město 4 500,00
Dlouhá Loučka 3 000,00
Mladějov na Moravě 1 500,00
Třebařov 9 000,00
Kunčina 4 500,00
Městečko Trnávka 7 500,00
Křenov 4 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 39 000,00
Rozstání 20 000,00
Malíkov 5 000,00
Za dojíždějící žáky 25 000,00
CELKEM 64 000,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Daň z příjmů právnických osob placená obcemi – částka 7.860 tis. Kč představuje převody 
této daně pro rok 2013 (daňové přiznání za rok 2012). 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 činnosti OLH – dotace ve výši  
243,92 tis. Kč je určena na činnost odborného lesního hospodáře ve 4. čtvrtletí roku 2012 a 
dotace ve výši 238,47 tis. Kč pak zahrnuje činnost odborného lesního hospodáře v 1. čtvrtletí 
roku 2013. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin – 
dotace ve výši 35,35 tis. Kč je určena na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin za výkony, které byly provedeny do 31.12.2012. 

 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na realizaci projektů městské knihovny – dotace 
z programu Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století je určena na realizaci projektů 
městské knihovny v roce 2013 (Pocta věrozvěstům – 8 tis. Kč a Čte celá třída – 9 tis. Kč). 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na realizaci projektů městské knihovny – dotace ve 
výši 33 tis. Kč z programu Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihoven – 
VISK 3 je určena na realizaci projektu městské knihovny Vzdělaný občan. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výkon pěstounské péče – Úřad práce ČR poskytl 
městu (na základě naší žádosti) státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 552 tis. Kč 
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na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným 
dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na realizaci programu Podpora terénní práce 2013 
– dotaci ve výši 157 tis. Kč jsme obdrželi od Úřadu vlády ČR na realizaci terénní práce 
v romských komunitách. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na program regenerace MPR a MPZ – dotace 
schválená v letošním roce ve výši 1.055 tis. Kč je určena na obnovu objektu v městské 
památkové rezervaci ve vlastnictví města i objektů v majetku soukromých vlastníků. 
 

•  Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – restaurování obrazu Svaté rodiny nebo 
A. Holdingera – Pardubický kraj podpořil restaurování dotací ve výši 30 tis. Kč z programu 
Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií. Dotace je určená pro Kulturní služby města 
Moravská Třebová. 
 

• Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na restaurování portálu vodojemu – 
obdrželi jsme dotaci ve výši 30 tis. Kč z Programu podpory stavební obnovy a restaurování 
kulturních památek na restaurování portálu vodojemu. 

 
 
 
 

 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 23.276,94 tis. Kč byl k 30. 6. 2013 
naplněn na 46,92 %, tj. ve výši 10.922,51 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech 
města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (8.152,22 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových 
příjmů k 30. 6. 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 příjmy j.n.
(tzv.nahodilé příjmy)

Skutečnost
k 30.6.2013 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2012) 459 126,00
Věcné břemeno 19 926,45
Splátky starých pohledávek 8 934,00
Prodej dřeva 92 906,90
Přefakturace 2012 42 084,71
Přeložka vysokého napětí Udánský kopec - vyúčtování 2012 147 298,07
Ostatní (menší než 5.000 Kč) 10 279,00

CELKEM 780 555,13  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Propagační materiál – návrh rozpočtové úpravy koresponduje s vývojem příjmů z prodeje 
propagačního materiálu. Nárůst příjmů je dán zejména prodejem publikace Cesta od renesance 
k baroku. 
 

• Příjmy z provozu FVE – úprava rozpočtu zohledňuje výnosy z tzv. zeleného bonusu a dále také 
příjmy z prodeje elektrické energie spotřebované subjekty, na kterých jsou FVE umístěny.  
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• Přijaté neinvestiční dary – je navržena úprava rozpočtu o přijaté dary na rozvoj školství a 
kultury ve výši 140 tis. Kč od majitelů domů v městské památkové rezervaci. 
 

• Skupinový vodovod Moravskotřebovska – dle dohody s městem přispěje svazek obcí na 
realizaci 1. etapy restaurování vodojemu částkou 50 tis. Kč. 
 

• Přijaté pojistné náhrady – rozpočet je upraven ve vazbě na naplňování položky a také o 
předpokládané pojistné plnění související s opravou sochy Jana Nepomuckého poškozené 
vandaly. 
 

• Doplatek mzdových nákladů pracovníků vykonávajících SPOD  – v rámci finančního 
vypořádání za rok 2012 jsme nárokovali doplatek nákladů na výkon činnosti sociálně právní 
ochrany dětí ve výši 400,96 tis. Kč. Náš nárok byl uznán v plné výši, tomu odpovídá navržená 
úprava rozpočtu. 
 

• Úhrada nákladů pohřebného - město se obrátilo na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se 
žádostmi o úhradu nákladů na pohřebné vynaložených z rozpočtu města (pohřby občanů bez 
příbuzných popř. bez majetku). Naší žádosti bylo vyhověno, rozpočet je tedy upraven o 
přijatou náhradu (zároveň je upravena i položka rozpočtových výdajů, ze kterých probíhá 
úhrada pohřbů – Pohřebnictví) 
 

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

• Přijaté sankční platby – ve vazbě na nedodržení termínu realizace stavební části projektu 
Cesta od renesance k baroku jsme (na základě uzavřené smlouvy o dílo) fakturovali 
generálnímu dodavateli sankci ve výši 266,11 tis. Kč. 
 

• Ostatní nedaňové příjmy j.n. – rozpočet je upraven podle skutečnosti k 30. 6. 2013. 
 

 
 
 

II. Kapitálové příjmy 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 99.440 tis. Kč byl k 30. 6. 2013 naplněn na 7,50 %, tj. 
do rozpočtu města bylo přijato celkem 7.458,95 tis. Kč. Propad v kapitálových příjmech je ovlivněn 
zejména nižším plnění u dotací na realizaci projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Dále také 
zatím nebyly přijaty do rozpočtu příjmy z prodeje stavebních pozemků v lokalitě ulice Strážnického 
(opakovaná dražba stavebních pozemků proběhla v červenci 2013). 
. 
 

 
III. Běžné výdaje 
 

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 150.050 tis. Kč byl k 30. 6. 2013 
vyčerpán na 44,81 %, tj. čerpání ve výši 67.237,48 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Správa sportovišť  – atletický stadion – částka 100 tis. Kč je přesunuta do investičních výdajů, 
položky Vybudování fitstezky – Křížový vrch. 
 

• Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – rozpočet je navýšen o 200 tis. Kč ve vazbě na 
plánované výběrové řízení na opravy a vybudování chodníků ve městě. Zpracovaná projektová 
dokumentace zpřesnila původně odhadované náklady.  
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• Silnice a komunikace – rekonstrukce ulice J. K. Tyla – úprava rozpočtu koresponduje se 
skutečně vynaloženými náklady, které vychází z již realizovaného výběrového řízení. Práce 
budou zahájeny bezprostředně po ukončení vybudování propustku (mostku) v Udánkách.  
 

• Pohřebnictví – je navržena úprava rozpočtu o náhrady přijaté z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR na úhradu nákladů pohřbů občanů města bez příbuzných popř. majetku, které jsou hrazeny 
z této rozpočtové kapitoly. 
 

• Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB – těsně před i po slavnostním otevření 
objektů vybudovaných v rámci projektu jsme byli nuceni řešit nápravu stavu po vandalismu 
(ukradené vložky do odpadkových košů, ukradené latě z laviček na Křížovém vrchu, rozbitá 
obrazovka informačního kiosku pře muzeem). Všechny tyto události řešíme samozřejmě ve 
spolupráci s pojišťovnou a Policií ČR. Dále bylo vedením města rozhodnuto o zřízení pozice 
správce zámeckých zahrad (i ve vazbě na nárůst vandalismu), správou areálu byly pověřeny 
Technické služby s.r.o. Do rozpočtu jsou tedy zahrnuty výše popsané provozní náklady. 
 

• MŠ Piaristická – ředitelka mateřské školy se obrátila na město se žádostí o navýšení 
provozního rozpočtu o částku 25 tis. Kč z důvodu realizace nezbytných havarijních oprav 
střech objektů MŠ Sušice a MŠ Piaristická. 
 

• MŠ Piaristická – oprava vnitřní kanalizace – kontrolou stavu na místě bylo zjištěno, že 
problém s pronikáním vlhkosti do stěny nesouvisí s napojením kuchyňky na kanalizaci 
(kanalizace je v pořádku a napojená do veřejné části před budovou). Částka 60 tis. Kč je tedy 
přesunuta do položky MŠ Piaristická – výměna oken. 
 

• MŠ Piaristická – oprava střechy – původní rozpočet akce byl podhodnocen, úprava rozpočtu 
vychází z výsledku výběrového řízení na dodavatele. 
 

• ZŠ ul. ČSA – oprava a nátěr střechy nad umývárnou – opravu se podařilo realizován s nižšími 
náklady oproti předpokladu. 
 

• ZŠ ul. ČSA – výdejna jídel Josefská – oprava kotelny – havarijní stav kotelny neumožňoval 
další využití výdejny jídel pro potřeby učitelů a žáků základní školy. S využitím kotlů z bývalé 
kotelny MŠ Jiráskova se podařilo najít finančně přijatelné řešení, které umožní prodloužení 
doby užívání výdejny jídel o cca 1 rok. 
 

• ZŠ Palackého – záměr zateplení – město plánuje realizaci projekt energetických úspor na ZŠ 
Palackého s využitím evropských dotací v rámci 50. výzvy Operačního programu Životní 
prostředí. Náklady ve výši 510 tis. Kč zahrnují výdaje na zpracování energetického auditu a 
zadávací dokumentace, zpracování žádosti o dotaci a administraci projektu. 
 

• ZŠ Kostelní nám. – oprava prostor družiny – úprava rozpočtu vychází z nákladů vítěze 
výběrového řízení. 
 

• Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého – úprava rozpočtu vychází ze skutečnosti dle 
uzavřené nájemní smlouvy. 

 

• Městská knihovna – rozpočet je navýšen o dotaci z programu Ministerstva kultury ČR 
Knihovna 21. století, která je určena na realizaci projektů městské knihovny v roce 2013 
(Pocta věrozvěstům – 8 tis. Kč a Čte celá třída – 9 tis. Kč) a dále také o dotaci ve výši 33 tis. 
Kč z programu Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 
určenou na realizaci projektu Vzdělaný občan. 

 

• Kulturní služby města – je navržena úprava rozpočtu přijatou dotaci od Pardubického kraje ve 
výši 30 tis. Kč na restaurování obrazu Svaté rodiny nebo A. Holdingera. 
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• Centrum volného času – jsou provedeny pouze přesuny v rámci rozpočtu ve vazbě na přijatou 
dotaci z Ú5řadu vlády ČR. Terénní práce je realizována za podpory finančních prostředků 
státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu Podpora terénní práce 
2013. 
 

• Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotace ve výši 243,92 tis. Kč na činnost odborného 
lesního hospodáře ve 4. čtvrtletí roku 2012 a ve výši 238,47 tis. Kč na činnost odborného 
lesního hospodáře v 1. čtvrtletí roku 2013. Dále je do úprav rozpočtu zahrnuta i dotace ve výši 
35,35 tis. Kč, která je určena na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních 
a zpevňujících dřevin za výkony, které byly provedeny do 31.12.2012. 
 

• Sadové úpravy ve městě – město spolupracuje s Regionální rozvojovou agenturou 
Pardubického kraje na přípravě projektu sadových úprav v lokalitách Knížecí louka, parky u 
muzea a na Rybním náměstí a Udánský kopec. Do rozpočtu jsou zahrnuty zatím pouze výdaje 
na zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci. 
 

• Digitální povodňový plán – výdaje, původně zařazené do provozu mají investiční charakter, 
jsou tedy přesunuty do položky investiční výdajů – Digitální povodňový plán. Zároveň je 
rozpočet v investiční části navýšen na úroveň celkových výdajů projektu ve výši 270 tis. Kč. 
Nejdříve proběhne úhrad výdajů z vlastních zdrojů a teprve poté budeme žádat o proplacení 
části výdajů z dotace. 
 

• Výdaje související s výkonem pěstounské péče – město obdrželo dotaci ve výši 552 tis. Kč na 
výdaje související s výkonem této agendy. 
 

• Bezpečnost a veřejný pořádek – částka 15 tis. Kč představuje náklady na pořízení dalších 2 ks 
fotopastí, jejichž využití se osvědčilo. 
 

• Činnost místní správy – OOV – v rámci návrhu úprav rozpočtu je tato položka navýšena o 
částku 20 tis. Kč, která je přesunuta z provozních výdajů městského úřadu. Důvodem přesunu 
je změna způsobu úhrady nákladů na roznos pošty (v minulosti jsme hradili na základě faktur, 
letos nově hradíme na základě dohody o provedení práce a tento stav se do konce roku 
nezmění). 
 

• Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – částka 20 tis. Kč je přesunuta do položky 
Činnost místní správy – OOV  (viz komentář výše v textu) a dále je rozpočet navýšen o  
10 tis. Kč, které představují přijaté pojistné náhrady z havarovaných služebních vozidel.  
 

• Technologické centrum – provozní výdaje – jde o přesun části výdajů projektu i investic do 
provozu (s ohledem na jejich charakter). 
 

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

• Zpracování studie lokality bývalé tržnice – ve vazbě na vybudování nového objektu místo 
bývalého hotelu Morava byla znovu otevřena otázka záměru využití lokality bývalé tržnice. 
Do rozpočtu jsou proto zahrnuty výdaje na zpracování studie. 
 

• Poskytnuté půjčky z FRB – s ohledem na možnost připojování do nové kanalizace pouze 
v místní části Sušice nepředpokládáme v letošním roce takový rozsah požadavků na půjčky od 
občanů ve vazbě na budování kanalizačních přípojek.  
 

• Daň z příjmů za obec – navrhovaná úprava rozpočtu o částku 7.860 tis. Kč souvisí s úpravou 
rozpočtu u daňových příjmů ve stejné výši. 
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Na závěr uvádím aktuální stav jednotlivých rozpočtových rezerv po navržených úpravách rozpočtu. 
 

Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků 86.000 Kč 
Provozní rezerva 94.801 Kč 
Rezerva na krizové řízení 400 000 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 113.925 tis. Kč byl k 30. 6. 2013 čerpán částkou 
31.335,19 tis. Kč, tj. na 27,51 %. Nízké čerpání je způsobeno předpokládanou realizací většího 
množství investičních akcí až v druhé polovině roku. 
 

Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.565 tis. Kč byl k 30. 6. 2013 
čerpán částkou 694,98 tis. Kč tj. na 44,34 %.  
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Technologické centrum, vnitřní integrace a ESS – část finančních prostředků je přesunuta do 
provozní části rozpočtu města (s ohledem realizovaných prací). 
 

• 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. 
 

• Revitalizace Boršovského potoka na Knížecí louce – původní rozpočet chybně nezohledňoval 
DPH, je proto navržena úprava rozpočtu, která tuto chybu odstraňuje. 
 

• Knížecí louka – cyklostezka – rozpočet zahrnuje pouze náklady na zpracování projektové 
dokumentace a náklady na zpracování žádosti o dotaci se Státního fondu dopravní 
infrastruktury ČR. 
 

• Fitstezky – studie a vybudování 1. etapy – součástí úpravy rozpočtu je vybudování 1. etapy 
fitstezky na Křížovém vrchu se třemi stanovišti pro posilování.  
 

• MŠ Tyršova – rekonstrukce elektroinstalace – původní náklady byly v rámci rozpočtu města 
odhadnuty, po jejich zpřesnění realizovaným výběrovým řízení na dodavatele vyvstala potřeba 
navýšení rozpočtu o částku 170 tis. Kč. 
 

• Fasáda štítové stěny objektu Sociálních služeb -  v rámci výstavby nového objektu místo 
bývalého hotelu Morava bude také dokončena chybějící fasáda štítové stěny budovy 
Sociálních služeb Moravská Třebová. Na zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, jehož 
vítězem se stala firma, která staví nový objekt (může využít stávající kapacity, což výrazně 
zlevnilo tuto zakázku). Náklady jsou vyčísleny na cca 250 tis. Kč. 
 

• Příprava nové průmyslové zóny  – rozpočtová úprava ve výši 40 tis. Kč zahrnuje výdaje na 
zpracování mapových podkladů a vyhledávací studie. 
 

• Chodníky s bezpečnostními prvky – ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou 
Pardubického kraje bude zahájena příprava projektu zaměřeného na modernizaci a vybudování 
chodníků s bezpečnostními prvky na Jevíčské ulici a od kruhového objezdu směrem do 
Útěchova. Předpokládáme podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury ČR. 
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• Rozsáhlejší opravy majetku – příspěvek na obnovu chrámových varhan – Nadační fond pro 
chrámové varhany v Moravské Třebové se obrátil na město se žádostí o poskytnutí 
mimořádného finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč na dokončení restaurování varhan 
v roce 2013. Fondu se v letošním roce podařilo zajistit finanční prostředky a kapacity 
dodavatele tak, že je reálné ukončení restaurování varhan na jaře roku 2014. Z tohoto důvodu 
fond žádá město o poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 100.000 Kč na úhradu 
spoluúčasti v roce 2013. Tento příspěvek by byl jinak součástí návrhu rozpočtu města v roce 
2014. Rada města, na svém jednání dne 22. 7. 2013, doporučila zařazení tohoto příspěvku do 
úprav rozpočtu města v rámci tohoto rozboru hospodaření. 
 

• Rozsáhlejší opravy majetku - obnova oken nám. TGM 30/33 – u této akce bylo původně 
předpokládáno zahrnutí do programu regenerace MPR, což se však nakonec nepodařilo (dle 
poskytovatele dotace se v tomto případě nejedná o záchranu památky, protože již v minulosti 
proběhla jedna výměna oken na tomto objektu s nevhodnými parametry).  Stav oken je ale 
havarijní, navrhujeme proto dokrytí původně předpokládané dotace ve výši 90 tis. Kč 
z vlastních zdrojů.  

 

• Rozsáhlejší opravy majetku – regenerace MPR – rozpočet je upraven o přijatou dotaci na 
regeneraci objektů v městské památkové rezervaci ve výši 1.055 tis. Kč, úpravy u jednotlivých 
položek jsou následující: 
Objekty ve vlastnictví města: 

- obnova oken nám. TGM 29/35   114 tis. Kč 
- obnova fasády nám. TGM 27/39   248 tis. Kč 
- restaurování kamenných prvků nám. TGM 27/39 86 tis. Kč  
celkem objekty ve vlastnictví města   448 tis. Kč 
 
 
 
 

Objekty soukromých vlastníků: 
- restaurování portálu Bránská 52/5    72 tis. Kč 
- restaurování sochy průčelí domu TGM 113/8 72 tis. Kč 
- restaurování portálu TGM 78/1   72 tis. Kč 
- obnova fasády TGM 57/17    78 tis. Kč 
- obnova střechy Zámecké nám. 56/2   140 tis. Kč 
- obnova fasády, výměna oken Zámecké nám. 183/4 140 tis. Kč 
- obnova fasády TGM 148/30    33 tis. Kč  
celkem objekty soukromých vlastníků  607 tis. Kč 

  
 Dále je součástí rozpočtových úprav i povinný spolupodíl města na realizaci oprav objektů 
v městské památkové rezervaci soukromými vlastníky (140 tis. Kč). 

 

• Rozsáhlejší opravy majetku – obnova vodojemu Boršov – restaurování -  do úprav rozpočtu je 
zahrnuta jednak dotace ve výši 30 tis. Kč od Pardubického kraje z Programu podpory stavební 
obnovy a restaurování kulturních památek a dále také spolupodíl dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Moravskotřebovska na realizaci 1. etapy restaurování.  
 

• Rozsáhlejší opravy majetku – oprava sochy Jana Nepomuckého – socha na mostě na ulici 
Jevíčské byla poničena vandaly v minulém roce. Náklady na opakované restaurování byly 
vyčísleny na 322 tis. Kč, rozpočet byl odsouhlasen pojišťovnou, opravy byly zahájeny v létě 
2013.  
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V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2013 plyne: 
 
• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 257.605 tis. Kč byl k 30. 6. 2013 

naplněn na 38,04 %, tj. částkou ve výši 98.005,01 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 270.900 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 101.489,04 tis. Kč, tj. 
na 37,46 %, 

 

• 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. 6. 2013 
zachycuje následující tabulka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k 1.1.2013 k 30.6.2013
základní běžný účet 5 866 264,52 Kč 3 553 070,59 Kč
příjmový účet 13 906 760,48 Kč 12 764 645,92 Kč
účet u ČNB 0,00 Kč 6 786 994,94 Kč
výdajový účet 11 845 688,04 Kč 8 126 648,03 Kč
fond rozvoje bydlení 191 085,94 Kč 200 159,09 Kč
sociální fond 34 439,26 Kč 42 663,10 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 31 844 238,24 Kč 31 474 181,67 Kč

depozitní účet 7 367,96 Kč 505 716,64 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 7 367,96 Kč 505 716,64 Kč


