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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2011 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 211.960 tis. Kč byl k 30. 6. 2011 naplněn 
částkou 118.464,14 tis. Kč na 55,89 %. 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. 2011 je uvedeno na stranách 6 a 7 tabulkové 
části rozboru hospodaření. Propad v daňových výnosech města pokračuje i v roce 2011, vývoj 
daňových příjmů téměř kopíruje situaci v roce 2010. Nejvýnosnějším měsícem z pohledu daňových 
příjmů je tradičně červenec, daňové výnosy za toto období jsou doplněny do tabulky doplněny do 
tabulky na straně 9 rozboru. Nejvýznamnější propad byl zaznamenán u daní s příjmů fyzických osob 
ze samostatné výdělečné činnosti. Nárůst v příjmech z daní oproti stejnému období roku 2011 činil 
k 31. 7. 2011 pouze 1,74 %.  
 
 
Správní a místní poplatky  
 

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 10.125 tis. Kč byl k 30. 6. 2011 naplněn na 
66,01 %, tj. ve výši 6.683,30 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno 
v tabulce č. 1.  
 
 
 
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2010
Rozpočet

2011
Skutečnost

k 30.06.2011
Odbor majetku města a kom. hosp. - VHP 359 000,00 260 000,00 -24 000,00
Odbor výstavby a územního plánování 183 785,00 180 000,00 65 318,00
Odbor vnitřních věcí 940 065,00 940 000,00 549 265,00
Živnostenský odbor 229 445,00 230 000,00 123 720,00
Odbor majetku města a kom. hosp. 4 830,00 5 000,00 4 340,00
Odbor dopravy 1 998 500,00 2 000 000,00 1 014 430,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 710,00 5 000,00 3 315,00
Odbor finanční 4 500,00 0,00 0,00
Odbor životního prostředí 112 150,00 110 000,00 54 550,00

CELKEM 3 836 985,00 3 730 000,00 1 790 938,00  
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Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 93.447,69 tis. Kč byl k 30. 6. 2011 naplněn 
na 54,56 %, tj. celkem 50.988,63 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 .2011 (v Kč)
Vranová Lhota -4 000,00
Staré Město 52 000,00
Janůvky 4 000,00
Rozstání 4 000,00

Dotace na náklady za dojíždějící žáky 56 000,00
Gruna 1 500,00
Vranová Lhota 1 500,00
Linhartice 1 500,00
Dlouhá Loučka 4 500,00
Třebařov 1 500,00
Kunčina 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti 12 000,00
Dotace od obcí celkem 68 000,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Daň z příjmů právnických osob placená obcemi – částka 6.660 tis. Kč představuje převody 
této daně pro rok 2011 (daňové přiznání za rok 2010). 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.  
 

• Odvod výnosů v VHP – rozpočet je upraven v souladu se skutečným naplňováním položky. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy SR – výkon činnosti v oblasti 
sociálně právní ochrany dětí - dotace byla do rozpočtu zahrnuta v předpokládané výši, 
potvrzení skutečné výše dotace bylo městu zasláno až koncem června (dotace je poskytována 
formou čtvrtečních plateb). Celková výše dotace pro rok 2011 činí 1.146.430 Kč. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy SR – mim. dotace na úhradu výdajů 
souvisejících s výkonem přenesené působnosti – město obdrželo dotaci ve výši 1.137 tis. Kč na 
úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti. Dotace 
byla schválena rámci změn státního rozpočtu jak kompenzace dopadu snížení příspěvku na 
výkon státní správy pro 128 obcí, na jejichž rozpočty mělo plošné snižování příspěvku největší 
vliv. 

 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výkon činnosti OLH – dotace ve výši  
198,40 tis. Kč je určena na činnost odborného lesního hospodáře v 1. čtvrtletí roku 2011. 

 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na realizaci projektů v rámci OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost - rozpočet je navýšen o zálohu na dotaci poskytnutou z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro 
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vzdělávání Na ZŠ určenou Základní škole Čs. armády 179. Celková výše první zálohy činí 
565.954,80 Kč. 

 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na projekt Šancí je prevence – částka 73 tis. Kč 
představuje dotaci od MŠMT ČR na realizaci projektu Šancí je prevence, jehož nositelem je 
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na projekt Já mezi námi – i Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy obdržela dotaci od MŠMT ČR na realizaci 
projektu Já mezi námi. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na realizaci projektu Vzdělávání v eGON centru 
Moravská Třebová – částka 565,95 tis. Kč představuje druhou platbu zálohy na dotaci projektu 
realizovaného městem v rámci implementace e-governmentu ve správním obvodě. 

 

• Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na požární techniku pro jednotky SDH – 
rozpočet je upraven dle skutečné výše poskytnuté dotace (dotace mohla činit max. 70 % 
vynaložených nákladů). 
 

• Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na provoz Domova pro seniory – 
Pardubický kraj poskytl neinvestiční dotaci Sociálním službám Moravská Třebová na 
provozování Domova pro seniory. 

 

• Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na projekt Výtvarný svět na zámku – 
nositelem projektu je Základní umělecká škola Moravská Třebová a zaštítil jej hejtman 
Pardubického kraje. Dotace z Pardubického kraje činí 5 tis. Kč. 

 

• Neinvestiční dotace přijaté od obcí – za dojíždějící žáky – rozpočet je upraven v souladu se 
smlouvami o úhradách nákladů uzavřenými s jednotlivými obcemi. 

 
 
 

 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 27.787,31 tis. Kč byl k 30. 6. 2011 
naplněn na 45,15 %, tj. ve výši 9.835,98 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech 
města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (6.881,67 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových 
příjmů k 30. 6. 2011).  
 

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 30.4.2011 (v Kč)

Zůstatek mezd z roku 2010 264 394,00
prodej kovového šrotu - kotelna 10 980,00
Reg. rozvojová agentura Pardubického kraje - spoluúčast na inzerci 12 000,00
Ostatní (menší než 5.000 Kč) 13 427,04

CELKEM 300 801,04  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Příjmy ze smluv o reklamě – jedná se o příjmy ze smluv uzavřených s provozovateli 
ubytovacích a stravovacích služeb ve městě ve vazbě jejich prezentaci v propagačním letáku 
města – Ubytování a stravování. Celkové příjmy ze smluv činí cca 18 tis. Kč. 

 

• Přijaté neinvestiční dary – rozvoj školství – jedná se o přijaté dary na rozvoj školství ve výši 
147 tis. Kč od fyzických osob a SVJ, kteří obývají domy v městské památkové rezervaci. 

 

• Ostatní nedaňové příjmy j.n. – rozpočet je upraven podle skutečnosti k 30. 6. 2011. 
 

 
 

II. Kapitálové příjmy 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 28.130 tis. Kč byl k 30. 6. 2011 naplněn na 13,16 %, 
tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 3.702,59 tis. Kč. Propad v kapitálových příjmech je ovlivněn 
zejména zatím nepřijatou dotací na projekt Infrastruktura pro sport a volný čas – 1. etapa (závěrečná 
monitorovací zpráva je momentálně ve stavu zpracovávání Úřadem regionální rady regionu 
soudržnosti) a dále také předpokládávanými příjmy z prodeje stavebních pozemků v lokalitě ulice 
Strážnického zařazenými do předpokládaných kapitálových příjmů, které závisí jednak na dokončení 
infrastruktury k pozemkům a také na organizaci případné dražby pozemků. 
 

 
III. Běžné výdaje 
 

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 196.485 tis. Kč byl k 30. 6. 2011 
vyčerpán na 48,31 %, tj. čerpání ve výši 94.927,75 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Správa sportovišť – příspěvek na správu atletického stadionu – je navržena úprava rozpočtu ve 
vazbě na nezbytnou opravu povrchu víceúčelového, veřejně přístupného sportoviště u 
Základní školy Palackého. Povrch obou kurtů je ve špatném technickém stavu, v letošním roce 
předpokládáme opravu povrchu obou kurtů v následujícím rozsahu - odstranění povrchu, 
vodorovné přemístění, likvidace, umělá tráva vč. lajnování (náklady dle realizovaného 
výběrového řízení činí 650 tis. Kč, částka 200 tis. Kč je již součástí schváleného rozpočtu na 
správu sportoviště). 

 

• Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – část rozpočtu ve výši 40 tis. Kč je přesunuta 
do investiční části rozpočtu města, položky Kontejnerové stání – ulice Tyršova (s ohledem na 
charakter realizovaných prací).  
 

• MŠ Piaristická – výměna oken spodní budovy – rozpočet je upraven v souladu s cenou první 
etapy prací dle výběrového řízení (vč. platby za projektovou dokumentaci). 
 

• MŠ Piaristická – oprava konstrukčního detailu střechy – i zde je navržena úprava rozpočtu 
související s očekávanými náklady na realizaci prací. 
 

• MŠ Sušice – rekonstrukce soc. zařízení – na základě požadavku ředitelky I. MŠ byla 
zpracována projektová dokumentace obnovy soc. zařízení MŠ Sušice. Vlastní rekonstrukce se 
do rozpočtu města následně nedostala, zařazení nákladů na již zpracovanou projektovou 
dokumentaci bylo opomenuto, proto je dodatečně navržena rozpočtová úprava. 

• Základní škola Moravská Třebová, ČS. armády 171 – oprava okapů včetně římsy – při 
stanovení priorit oprav objektů v letošním roce byl jako havarijní vyhodnocen stav okapů 
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objektu základní školy směrem do ulice Komenského. Náklady na výměnu okapového svodu 
včetně nezbytných oprav opadávající římsy byly odhadnuty na 400 tis. Kč, předpokládáme 
možnou úpravu ceny vyhlášením výběrového řízení. 
 

• Základní škola Moravská Třebová, ČS. armády 171 – projekt Šancí je prevence – rozpočet je 
upraven o přijatou dotaci od MŠMT ČR na realizaci projektu základní školou. 
 

• Základní škola Moravská Třebová, ČS. armády 171 – OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost - rozpočet je navýšen o zálohu na dotaci poskytnutou z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro 
vzdělávání na ZŠ základním školám. Celková výše první zálohy činí 565.954,80 Kč. 
 

• Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351  – rekonstrukce WC pavilonu U12 – 
rozpočet je upraven v souladu s realizovaným výběrovým řízením na dodavatele díla. 
 

• Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351  - projekt Já mezi námi - rozpočet je 
upraven o přijatou dotaci od MŠMT ČR na realizaci projektu základní školou. 

 

• Základní umělecká škola – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 5 tis. Kč přijatou od 
Pardubického kraje na organizaci akce Výtvarný svět na zámku 2011. 

 

• Propagace města – rozpočet je upraven o přijatá plnění ze smluv na reklamu v propagačním 
materiálu města Ubytování a stravování. 
 

• Vybavení východní tribuny zimního stadionu – část nákladů z investiční části rozpočtu města je 
přesunuto do provozních výdajů (s ohledem na charakter pořizovaného vybavení objektu 
východní tribuny).  
 

• Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 198,40 tis. Kč na zajištění výkonu 
činnosti odborného lesního hospodáře v I. čtvrtletí roku 2011. 

 

• Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny – zpracování žádosti o dotaci z OPŽP – výdaje 
jsou určeny na zpracování žádosti o dotaci na pořízení digitálních povodňových plánů města 
Moravská Třebová a také našeho správního obvodu jako obce s rozšířenou působností. 
Předpokládaná dotace na vlastní zpracování plánů by měla činit 90 % způsobilých nákladů. 

 

• Sociální služby – Domov pro seniory – Pardubický kraj poskytl naší příspěvkové organizace 
dotaci na provoz Domova pro seniory ve výši 200 tis. Kč. 

 

• Požární ochrana – rozpočet je praven ve vazbě na krácení dotace poskytnuté Pardubickým 
krajem na vybavení jednotek SDH (dotace mohla činit max. 70 % vynaložených nákladů). 

 

• Činnost místní správy – platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů – v rámci schváleného 
rozpočtu je pouze vyčleněna část výdajů, které souvisí s přijatou dotací na výkon přenesené 
působnosti, nedochází ke změně výše celkového mzdového rozpočtu. 
 

• Činnost místní správy – ostatní osobní výdaje – nad rámec rozpočtu byly z této položky 
vynaloženy výdaje na překladatelskou činnost při návštěvě delegace města v německém 
Staufenbergu, proto je navržena úprava rozpočtu o částku 5 tis. Kč. 

 

• Činnost místní správy – provozní výdaje – sociálně právní ochrana dětí - původní rozpočet 
vycházel pouze z odhadu výše dotace pro rok 2011 (dotace je poskytována čtvrtletně 
zálohově), rozpočet je snížen o potvrzenou výši dotace pro rok 2011. 

 

• Činnost místní správy – výměna oken budovy odboru dopravy – jedná se o nezbytnou výměnu 
všech vikýřových oken v 1. NP budovy odboru dopravy, spodní rám oken je ztrouchnivělý a 
napadený houbou, u oken na severní straně dochází k zatékání vody pod okenní parapety a to 
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buď přímo z oken nebo kondenzací vody z tepelného mostu u oken. V rámci výměny budou 
provedeny i konstrukční úpravy, které zabrání dalšímu působení vlhkosti na okna. 
 

• Vzdělávání v eGON centru (projekt EU) - rozpočet je navýšen o druhou přijatou zálohu dotace 
na realizaci projektu z OPLZZ. 
 

• Změna územního plánu – původní odhad nákladů na změnu územního plánu související 
s úpravami využití lokality Jihozápad byl podhodnocen. S ohledem na platnou legislativu je 
nutné provést tisk všech částí ÚP i kompletních výkresů min. ve třech vyhotoveních. Nejsou 
dostatečné jen původně předpokládané výřezy. Z popsaných důvodů je navrženo navýšení 
rozpočtu o částku 70 tis. Kč. 
 

• Poskytnuté půjčky z FRB – ve vazbě na zahájení projektu Odkanalizování Sušic, Udánek a 
Boršova vč. modernizace ČOV a na záměr poskytovat občanům půjčky na vybudování 
domovních kanalizačních přípojek je navýšen rozpočet poskytnutých půjček z FRB. 
Předpokládáme ještě upřesňování výše této rozpočtové položky v rámci dalších úprav 
rozpočtu. 
 

• Daň z příjmů za obec – navrhovaná úprava rozpočtu o částku 6.660 tis. Kč souvisí s úpravou 
rozpočtu u daňových příjmů ve stejné výši. 

 

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

 
Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků 100 000 Kč 
Provozní rezerva – sportoviště 435 000 Kč 
Provozní rezerva 163 000 Kč 
Rezerva na krizové řízení 380 000 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 58.505 tis. Kč byl k 30. 6. 2011 čerpán částkou 
5.542,65 tis. Kč, tj. na 9,47 %. Nízké čerpání je způsobeno předpokládanou realizací většího množství 
investičních akcí až v druhé polovině roku. 
 

Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 990 tis. Kč byl k 30. 6. 2011 
čerpán částkou 512,94 tis. Kč tj. na 51,81 %.  
 
 
 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV – rozpočet projektu je 
upraven ve vazbě na předpokládané schválení úvěrové smlouvy zastupitelstvem města na 
jednání dne 15. 8. 2011. 

 

• Infrastruktura pro sport a volný čas (dokončení 2010) – část finančních prostředků je 
přesunuta do provozní části rozpočtu města (s ohledem na charakter pořizovaného vybavení 
objektu východní tribuny). 
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• Inženýrské sítě pro výstavbu RD ulice Strážnického – je navržena úprava rozpočtu ve vazbě na 
realizované výběrové řízení, vysoutěžená cena činí 3.710.048 Kč, v rozpočtu je ponechána 
rezerva na úhradu nákladů na zbudování elektropřípojek, které budeme hradit přímo 
společnosti ČEZ distribuce, a.s. a také na případný technický dozor stavby. 
 

• Řešení odkanalizování lokality Jihozápad – návrh řešení je třeba zpracovat ve vazbě na záměr 
vybudování nové průmyslové zóny v lokalitě a také na plánované vybodování 2 suchých 
poldrů v lokalitě. 
 

• Regenerace panelového sídliště - V. etapa – rozpočtované náklady V. etapy byly vyčísleny na 
12.658.266 Kč vč. DPH. Cena vysoutěžená v rámci výběrového řízení činí 8.259.420 Kč, 
součástí celkových výdajů etapy jsou také výdaje na zpracování PD ve výši 157.200 Kč. 
Původní schválený rozpočet akce byl podhodnocen, vycházel z předpokladu vyšší úspory v 
rámci realizace výběrového řízení. 
 

• MŠ Jiráskova – modernizace – je navrženo navýšení rozpočtu o částku 650 tis. Kč. Dodavatel 
předložil městu soupis víceprací ve výši 500.000 Kč, které se týkají těchto prací: 

 
- demontáže, zazdívky, opravy a nátěry truhlářských výrobků 
- vestavěné skříně, kryty radiátorů 
- nové meziokenní pilíře 
- změna šachet a lapolu 
- parotěsná zábrana plochých střech 

Mateřská škola dále požádala o dodávku a montáž 2 dětských šaten (100 tis. Kč) a navýšení 
rozsahu obkladů a dlažeb (50 tis. Kč). 

 

• Kontejnerové stání – ulice Tyršova – částka 40 tis. Kč je přesunuta z provozního rozpočtu  
položky – Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy (s ohledem na charakter 
realizovaných prací). 

 

• Investiční dotace Aeroklubu Moravská Třebová, o.s. - dne 8. 6. 2011 byla na městský úřad 
doručena žádost občanského sdružení Aeroklub Moravská Třebová, o.s. o poskytnutí 
investiční dotace ve výši 0,8 mil. Kč z rozpočtu města. Občanské sdružení realizuje projekt 
týkajících rekonstrukce stávající nezpevněné travnaté vzletové dráhy a souvisejících 
pojízdných drah na zpevněné, asfaltové. Projekt je podpořen z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod dotací ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu, předpokládané rozpočtové náklady projektu jsou vyčísleny na 39 mil. Kč. Celková 
částka potřebná na dofinancování projektu tedy činí 3 – 4 mil. Kč. Výše spolufinancování je 
samozřejmě závislá na výsledku zadávacího řízení na generálního dodavatele stavební části 
projektu, které bylo v červnu zahájeno. Ukončení stavební části projektu je předpokládáno 
v březnu 2012. Rada města se žádostí Aeroklubu Moravská Třebová opakovaně zabývala a na 
svém jednání dne 25. 7. 2011 a doporučila poskytnutí investiční dotace ve výši 800.000 Kč 
v rámci rozboru hospodaření města k 30. 6. 2011 a návrhu rozpočtových úprav. 

 

• Rozsáhlejší opravy investičního majetku – morový sloup – hvězda – byla doplněna chybějící 
hvězda na morovém sloupu. 
 

• Rozsáhlejší opravy investičního majetku – příspěvek na obnovu MPR – církev – částka 66 tis. 
Kč představuje 20% spolupodíl města na realizaci obnovy ohradní zdi a fasády fary na 
Kostelním náměstí. 

 

• Rozsáhlejší opravy investičního majetku – finanční příspěvky na opravy domů v MěPR 
soukromým vlastníkům a SVJ – částka 147 tis. Kč představuje spolupodíl města na realizaci 
oprav objektů v Městské památkové rezervaci soukromými vlastníky a SVJ. 
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V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2011 plyne: 
 
• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 240.090 tis. Kč byl k 30. 6. 2011 

naplněn na 50,88 %, tj. částkou ve výši 122.166,73 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 255.980 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 100.983,34 tis. Kč, tj. 
na 39,45 %, 

 
 

• zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 6. 2011 
zachycuje následující tabulka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V rámci rozpočtových změn bylo také původně součástí položek financování přijetí investičního 
úvěru ve výši max. 40.000.000 Kč na realizaci projektu Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova vč. 
modernizace ČOV. Navržená úprava rozpočtu vycházela z předpokladu schválení uzavření úvěrové 
smlouvy zastupitelstvem města na jednání dne 15. 8. 2011, který se ale, vzhledem k nutnosti 
opakování výběrového řízení, nenaplnil. Z tohoto důvodu byla rozpočtová úprava týkající se úvěru 
z rozboru vypuštěna (až po jednání rady města dne 25. 7. 2011) a byla nahrazena dočasným zapojením 
zůstatku finančních prostředků na účtech města ve výši 3.500 tis. Kč do příjmové části rozpočtu se 
současným navýšením investiční položky Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV 
z důvodu nezbytnosti úhrady alespoň faktur za správu stavby. Tyto prostředky budou vráceny zpět do 
rozpočtu města ihned po zahájení čerpání bankovního úvěru (jednou z podmínek výběrového řízení 
bylo umožnění zpětné úhrady již hrazených faktur projektu na účet města). Tento postup byl 
odsouhlasen na jednání finančního výboru dne 3. 8. 2011. 
 

k 1. 1. 2011 k 30. 6. 2011
základní běžný účet 11 258 933,26 Kč 20 581 250,87 Kč
příjmový účet 890 119,45 Kč 9 506 592,80 Kč
výdajový účet 34 737 129,12 Kč 34 073 731,76 Kč
fond rozvoje bydlení 76 650,25 Kč 128 565,28 Kč
sociální fond 99 526,27 Kč 277 492,75 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 47 062 358,35 Kč 64 567 633,46 Kč

depozitní účet 3 803 958,37 Kč 578,38 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 3 803 958,37 Kč 578,38 Kč


