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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2014 

a k návrhu rozpočtových úprav 
 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Schválený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 162.900 tis. Kč byl k 30. 4. 2014 naplněn 
částkou 58.132,71 tis. Kč na 35,69 %. 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 2014) daňové příjmy ve výši 7.517,49 tis. Kč. Tato částka 
představuje doplatek daňových příjmů za rok 2013 zaslaných finančním úřadem na účet města až 
začátkem ledna 2014 (v roce 2013 byl tento doplatek o téměř 280 tis. Kč vyšší). 
Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 101.300 tis. Kč byl k 30. 4. 2014 naplněn na 
32,65 % tj. na částku 33.076,60 tis. Kč. Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku jsou o cca 
735 tis. Kč vyšší než ve stejném období roku 2013. Nadále se projevují se pozitivní dopady novely 
zákona o rozpočtovém určení daní.  
 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 

Upravený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 13.200 tis. Kč byl k 30. 4. 2014 
naplněn na 50,34 %, tj. ve výši 6.644,74 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 30.4.2014

Odbor maj. města a komunál. hosp. VHP 23 000,00 10 000,00 0,00
Odbor výstavby a územního plánování 566 800,00 550 000,00 226 500,00
Odbor vnitřních věcí 912 550,00 900 000,00 340 620,00
Obecní živnostenský úřad 187 625,00 190 000,00 110 895,00
Odbor majetku města a komunál. hosp. 2 820,00 0,00 510,00
Odbor dopravy 2 404 185,00 2 400 000,00 668 540,00
Odbor životního prostředí 112 330,00 100 000,00 31 800,00

CELKEM 4 209 310,00 4 150 000,00 1 378 865,00   
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 

• Odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy – úprava rozpočtu souvisí s naplňování položky 
příjmů. 
 

• Místní poplatek VHP – do rozpočtu byla přijata část dlužného místního poplatku za 
provozovaný VHP ve města, s tím souvisí i navržená úprava rozpočtu. 

 
2. Běžné (neinvestiční) dotace 
 
Celkový schválený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 23.252,50 tis. Kč byl k 30. 4. 2014 naplněn 
na 43,14 %, tj. celkem 10.030,87 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 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 .2014 (v Kč)
Malíkov 3 000,00
Vranová Lhota 1 500,00
Dlouhá Loučka 4 500,00
Rychnov na Moravě 1 500,00
Třebařov 4 500,00
Kunčina 4 500,00
Městečko Trnávka 1 500,00
Křenov 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 22 500,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 
 

• Ostatní neinvestiční dotace ze SR – výkon činnosti odborného lesního hospodáře – částka 
241,48 tis. Kč představuje neinvestiční dotaci z Ministerstva zemědělství na úhradu nákladů na 
činnost odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí roku 2013. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace ze SR – výkon pěstounské péče – rozhodnutím Úřadu práce ČR byl 
městu přiznán státní příspěvek na výkon pěstounské péče v roce 2014 ve výši 628 tis. Kč. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy SR – volby do Evropského 
parlamentu – částka 244 tis. Kč představuje dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti 
s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje  - na realizaci projektu v rámci OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost - Rovné příležitosti pro všechny  - projekt zaměřený na podporu dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami realizuje Základní škola Moravská Třebová, Čs. 
armády 179.  Dotace na realizaci je zasílána prostřednictvím rozpočtu města. Záloha, která již 
byla přijata na účet města a zároveň odeslána na projektový účet základní školy činila  
485,42 tis. Kč. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na pořádání festivalu Hřebečský slunovrat – 
město obdrželo z Kanceláře hejtmana kraje dotaci ve výši 10 tis. Kč na organizaci hudebního 
festivalu na Hřebči. 
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• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na pořádání festivalu Dny slovenské kultury – 
dotace ve výši 50 tis. Kč pochází také z rozpočtových příspěvků a záštit hejtmana kraje a je 
určena pro organizátora festivalu – Kulturní služby města Moravská Třebová. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na turnaj v badmintonu – Základní škola 
Moravská Třebová, Čs. armády 179 uspěla se žádostí o dotaci z grantových programů 
Pardubického kraje v oblasti sportu a obdržela dotaci na pořádání turnaje v badmintonu ve 
výši 15 tis. Kč. 
 

• Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na partnerskou výměnu žáků -  částka 15 tis. Kč 
je dotací z grantového programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů PK na rok 2014 
s důrazem na partnerské regiony a je určena na realizaci projektu Partnerská výměna žáků ZŠ 
Moravská Třebová a školy ve Vlaardingenu, který v letošním roce organizuje ZŠ Palackého. 
 

 
 
 
 
 

3. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový schválený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 25.147,50 tis. Kč byl k 30. 4. 
2014 naplněn na 33,33 %, tj. ve výši 8.380,50 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových 
příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (6.824,26 tis. Kč z celkové výše plnění 
nedaňových příjmů k 30. 4. 2014).  
 
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 30.4.2014 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2013) 222 027,00

Prodej dřeva 54 810,00

Věcná břemena 12 324,50

Splátky starých pohledávek 5 855,00

Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku 6 000,00

Ostatní (menší než 5.000 Kč) 2 919,00

CELKEM 303 935,50  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• 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 
na akci Moravskotřebovský fotofestival 2014 s firmou MARTECH HOLDING a.s. na částku 
15.000 Kč bez DPH. 
 

• Doplatek nákladů na volby konané v roce 2013 – celkový doplatek nákladů vynaložených na 
pořádání voleb v roce 2013 z rozpočtu města, které nebyly pokryty poskytnutou dotací ze státu 
činní cca 45 tis. Kč. 

• Příspěvek obce Staré Město - městská policie zajišťuje na dopravním hřišti v Moravské 
Třebové dopravní výchovu pro žáky ze školských zařízení ve městě i z okolních obcí. 
Pravidelnými účastníky výuky jsou i žáci ze základní školy ve Starém Městě, obec se z tohoto 
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důvodu rozhodla podpořit tyto aktivity finančních příspěvkem ve výši  
5.000 Kč. 
 

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

 

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

• Úhrada nákladů pohřebného – město se opakovaně obrací na Ministerstvo pro místní rozvoj 
se žádostmi o úhradu nákladů pohřebného vynaložených z rozpočtu města (pohřby občanů bez 
příbuzných popř. bez majetku), rozpočet je tedy upraven o přijatou náhradu z ministerstva 
(zároveň je upravena i položka rozpočtových výdajů, ze které probíhá úhrada pohřbů – 
Pohřebnictví). 
 

• Sankce Kompostárna Hamperk – pozdní termín dodávky – v rámci schvalování rozpočtu města 
na rok 2014 byla výše sankce pouze odhadnuta, navržená úprava koresponduje s její skutečnou 
výší. 
 

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

 

 
 

II. Kapitálové příjmy 
 
Schválený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 39.850 tis. Kč byl k 30. 4. 2014 naplněn na 11,18 %, 
tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 4.454,83 tis. Kč.  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 

• Investiční dotace z Pardubického kraje - Fit stezka Křížová vrch - 2. etapa – město uspělo se 
žádostí o dotaci z grantového programu Pardubického kraje Podpora cestovního ruchu 2014, 
byla nám schválena dotace ve výši 150 tis. Kč na realizaci 2. etapy fit stezek. 

 
III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 146.255 tis. Kč byl k 30. 4.2014 vyčerpán 
na 24,36 %, tj. čerpání ve výši 35.628,93 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – rozpočet je upraven o přesun části provozních 
výdajů ve výši 50 tis. Kč do investičních výdajů – položky Chodník Dr. Jánského a Tyršova a 
Kontejnerové stání Boršov. 
 

• Pohřebnictví – správa hřbitovů – rozpočet je navýšen o přijeté náhrady od Ministerstva pro 
místní rozvoj za pohřby občanů bez rodiny popř. bez majetku. 
 

• Kompostárna Hamperk – výstavba – část výdajů akce při jejím dokončení v letošním roce 
mělo provozní charakter, částka 110 tis. Kč je proto přesunuta z investiční části rozpočtu města 
– položky Kompostárna Hamperk. 
 

• Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – rozpočet je upraven o náklady na úpravu plotu u Lidlu 
směrem k autoškole ve vazbě na realizaci cyklostezky Brněnská – Gorazdova. 

 

• Opravy kanalizace města – snížení rozpočtu koresponduje s rozhodnutí odložit plánovanou 
rekonstrukci kanalizace v ulici Josefská do roku 2015 (z důvodu hledání úspor v rozpočtu 
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města ve vazbě na potřeby úprav rozpočtu zejména investičních položek v rámci tohoto 
rozboru hospodaření). 

 

• ZŠ Čs. armády – OP VK – základní škola zahájila v minulém 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 485.417,08  Kč. 
 

• ZŠ Čs. armády – turnaj v badmintonu – je navržena úprava rozpočtu o částku 15 tis. Kč, která 
představuje dotaci z Pardubického kraje na organizaci turnaje. 
 

• ZŠ Palackého – oprava havárie vodovodní přípojky – výdaje 30 tis. Kč jsou určeny na opravu 
havárie vodovodní přípojky do hlavní budovy školy. 
 

• ZŠ Palackého – partnerská výměna žáků – základní škola obdržela dotaci ve výši 15 tis. Kč od 
Pardubického kraje na partnerskou výměnu žáků se školou ve Vlaardingenu. 
 

• Kulturní služby města – rozpočet je navýšen o dotaci ve výši 50 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu 
Pardubického kraje na organizaci 19. ročníku festivalu Dny slovenské kultury. Dále je také 
předmětem úprav rozpočtu částka 15 tis. Kč, vyplývající ze smlouvy o reklamě uzavřené 
s firmou MARTECH HOLDING a.s., určená na pořádání Fotofestivalu 2014. 

 

• Dny slovenské kultury – část faktur zahraničních účinkujících hradilo město přímo z vlastního 
rozpočtu (z důvodu DPH). Původně předpokládaná výše plateb byla překročena, je proto 
navržen přesun části rozpočtu kulturních služeb do rozpočtu města k pokrytí vzniklého rozdílu 
(65 tis. Kč). 
 

• Náklady na energie a vodu u sportovišť města – úprava rozpočtu souvisí se zaslaným 
vyúčtování jednotlivých odběrných míst. 
 

• Lesní hospodářštví – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 241,48 tis. Kč na činnost odborného 
lesního hospodáře za 4. čtvrtletí roku 2013. 
 

• Lokální biocentrum knížecí louka – při realizaci projektu vznikly vícepráce související 
s nutností odvozu zeminy a s jejím rozhrnutím ve výši cca 300 tis. Kč.  
 

• Centrum volného času – při schvalování rozpočtu na rok 2014 byly opomenuty výdaje 
plynoucí z uzavřené dohody o provedení práce s paní Nápravníkovou, týkající se hudební 
výchovy dětí navštěvujících Centrum volného času. Předpokládaná výše těchto nákladů v roce 
2014 činí 10.000 Kč. 
 

• Prevence kriminality – aktivity komise – částka 5 tis. Kč představuje příspěvek obce Staré 
Město na pořízení kola pro dopravní hřiště. 
 

• Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – součástí úprav rozpočtu je jednak navýšení 
rozpočtu o částku 50 tis. Kč ve vazbě na přijatá pojistná plnění z pojištění vozidel města 
(výdaje na jejich opravy) a jednak přesun částky 25 tis. Kč do investiční části rozpočtu města 
položky Investice provoz  - přístřešek na kola, nákup služebního vozidla. Z realizovaného 
poptávkového řízení na pořízení nového služebního vozidla, které bude s ohledem na výši 
ceny a předložení jediné nabídky opakováno s upravenými požadavky, vychází orientační cena 
nového vozu cca 450 tis. Kč. Původní částka schváleného rozpočtu 400 tis. Kč je tak navýšena 
o 25 tis. Kč přesunem z provozních výdajů rozpočtu města a dále také posílena částkou 25 tis. 
Kč z úspor při realizaci přístřešku na kola. 
 

• Výdaje související s výkonem pěstounské péče – na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně 
právní ochraně dětí vykonává od loňského roku nově odbor sociálních věcí a zdravotnictví i 
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činnosti související s výkonem pěstounské péče. Na výkon těchto činností jsme obdrželi v roce 
2014 neinvestiční příspěvek od Krajské pobočky úřadu práce ČR v Pardubicích ve výši  
623 tis. Kč. 
 

• Volby do Evropského parlamentu – úprava rozpočtu zohledňuje dotaci ve výši 244 tis. Kč, 
určenou na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb. 

• 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. 

 

• Zabezpečení objektu budovy bývalé dětské nemocnice – náklady na zabezpečení objektu 
meziročně narůstají, úprava rozpočtu souvisí s čerpání položky výdajů. 
 

• Ostatní činnost – vratka části dotace - kompostárna Hamperk – město začátkem roku 2014 
vracelo neoprávněně poskytnutou dotaci ve výši cca 35 tis. Kč na výstavbu kompostárny 
z roku 2013. 
 

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

 
Schválený rozpočet investičních výdajů 70.095 tis. Kč byl k 30. 4. 2014 čerpán částkou 11.458,17 tis. 
Kč, tj. na 16,35 %. Schválený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.200 tis. Kč 
byl k 30. 4. 2014 čerpán částkou 1,52 tis. Kč tj. na 0,13 %. 
 

K navrhovaným úpravám rozpočtu: 

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

• Kompostárna Hamperk - realizace  - i zde má část výdajů na dokončení projektu provozní 
charakter, proto jsou přesunuty do provozních výdajů. 

 

• Zimní stadion – obnova solankovodu – v rámci schvalování rozpočtu města byla do rozpočtu 
zahrnuta jen část výdajů s předpokladem možné etapizace akce. Následný posudek  
solankovodu ukázal jeho havarijní stav, etapizace díla není možná, rozpočet je proto upraven 
dle předpokládaných nákladů na obnovu solankovodu v celé trase. 
 

• Investice provoz – přístřešek na kola a pořízení služebního vozidla – původní schválený 
rozpočet předpokládal realizaci přístřešku na kola (100 tis. Kč) a pořízení nového služebního 
vozidla (400 tis. Kč). Z realizovaného poptávkového řízení na pořízení nového služebního 
vozidla, které bude s ohledem na výši ceny a předložení jediné nabídky opakováno 
s upravenými požadavky, vychází orientační cena nového vozu cca 450 tis. Kč. Původní částka 
schváleného rozpočtu 400 tis. Kč je tak navýšena o 25 tis. Kč přesunem z provozních výdajů 
rozpočtu města a dále také posílena částkou 25 tis. Kč z úspor při realizaci přístřešku na kola. 
 

• Latinská škola – rekonstrukce objektu – odhad nákladů rekonstrukce vychází ze zpracovaného 
projektu, výběrové řízení na dodavatele prací zatím nebylo ukončeno. 
 

• Vybudování parkoviště Komenského, demolice objektu – zde jsou náklady pouze hrubě 
odhadnuty, nemáme zatím k dispozici nacenění dle projektové dokumentace. Úpravy Latinské 
školy, vybudování parkoviště a demolice objektu Komenského 64 souvisí se záměrem, se 
který zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 14.04.2014. Výdaje jsou kryty 
zapojením zůstatku finančních prostředků na účtech města, protože zatím není možné zahrnout 
příjmy z plánovaného pronájmu vybudovaného parkoviště do příjmové části rozpočtu města 
(není uzavřena smlouva s budoucím nájemcem).   
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• Fit stezky – rozpočet je upraven jednak o přijatou dotaci od Pardubického kraje na výstavbu 
stezek ve výši 150 tis. Kč a proto, že dotace je nižší oproti našemu požadavku o 20 tis. Kč, je 
zároveň navýšen spolupodíl města na výstavbu o tuto částku. 
 

• Zdržovací objekt u vodoteče Pod Hamry – s ohledem na upřednostnění pokračování bytové 
výstavby u ulice Strážnického směrem k Linharticím není třeba v letošním roce zdržovací 
objekt vybudovat (měl sloužit k odvodu dešťové vody z komunikace v rámci 2. etapy výstavby 
infrastruktury na ulici Strážnického, která se v letošním roce nebude dokončovat. 
 

• Vyřešení protispádu zatrubněného potoka z ulice Údolní – úprava rozpočtu vychází z ceny, 
která vzešla z výběrového řízení, původní odhad byl nižší. 
 

• Protipovodňový val Strážnického – i zde již rozpočtová úprava zohledňuje cenu z výběrového 
řízení. 

 

• Chodník Dr. Jánského a Tyršova – jde o přesun části výdajů z provozní části rozpočtu, 
položky Běžná údržba a opravy komunikací do investic (s ohledem na charakter realizovaných 
prací). 
 

• Kontejnerová státní Boršov – i zde se jedná pouze o přesun výdaje z provozní části rozpočtu, 
položky Běžná údržba a opravy komunikací ze stejného důvodu. 
 

• Otočné hodiny ČSA – město obdrželo nabídku od vlastníka hodin k jejich odkupu, rada města 
rozhodla o realizaci tohoto záměru, součástí rozpočtových úprav jsou tedy výdaje na pořízení 
reklamních hodin. 
 

• Rozsáhlejší opravy majetku – obnova vodojemu Boršov – s ohledem na zamítnutí naší žádosti 
o dotaci na pokračování restaurování nebude akce v letošním roce realizována. 
 
 

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 4. 2014 plyne: 
 

• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 202.750 tis. Kč byl k 30. 4. 2014 
naplněn na 30,87 %, tj. částkou ve výši 62.587,54 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 270.550 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 47.088,62 tis. Kč, tj. na 
21,64 %. 

 

• 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. 2014 
zachycuje následující tabulka: 
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k 1.1.2014 k 30.4.2014
základní běžný účet 4 206 929,25 Kč 4 602 674,97 Kč

příjmový účet 11 359 759,11 Kč 25 296 478,49 Kč

účet u ČNB 2 274 733,49 Kč 3 935 005,86 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 27 110 208,50 Kč 23 038 679,86 Kč

fond rozvoje bydlení 107 430,44 Kč 111 838,76 Kč

sociální fond 64 418,23 Kč 60 173,55 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 45 123 479,02 Kč 57 044 851,49 Kč

depozitní účet 4 050 846,06 Kč 6 881,27 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 050 846,06 Kč 6 881,27 Kč  
 
Přílohy: 
 
Tabulková část rozboru hospodaření města k 30. 4. 2014 


