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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2012 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 152.485 tis. Kč byl k 30. 6. 2012 naplněn 
částkou 86.680,86 tis. Kč na 56,97 %. 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. 2012 je uvedeno na stranách 6 a 7 tabulkové 
části rozboru hospodaření. Propad v daňových výnosech města pokračuje i v roce 2012, vývoj 
daňových příjmů téměř kopíruje situaci v roce 2011. Nejvýnosnějším měsícem z pohledu daňových 
příjmů bývá tradičně červenec, v roce 2012 se však zatím nejvýnosnějším měsícem stal červen (s 
výnosy 10.686,92 tis. Kč). Daňové výnosy za červenec jsou doplněny do tabulky na straně 9 rozboru. 
Nejvýznamnější propad byl zaznamenán u daně z přidané hodnoty. Pokles v příjmech z daní oproti 
stejnému období roku 2011 činil k 31. 7. 2012 0,32 % (175,97 tis. Kč).  
 
 
Správní a místní poplatky  
 

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 11.695 tis. Kč byl k 30. 6. 2012 naplněn na 
79,68 %, tj. ve výši 9.318,50 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 30.6.2012

Odbor majetku města a kom. hosp. - VHP 28 000,00 15 000,00 15 000,00
Odbor výstavby a územního plánování 132 818,00 135 000,00 68 050,00
Odbor vnitřních věcí 1 007 935,00 1 010 000,00 546 950,00
Živnostenský odbor 242 405,00 242 000,00 111 450,00
Odbor majetku města a kom.. hosp. 6 325,00 5 000,00 2 490,00
Odbor dopravy 2 129 320,00 2 120 000,00 1 032 435,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6 705,00 0,00 0,00
Odbor životního prostředí 887 750,00 88 000,00 36 580,00

CELKEM 4 441 258,00 3 615 000,00 1 812 955,00  
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 26.983,90 tis. Kč byl k 30. 6. 2012 naplněn 
na 54,74 %, tj. celkem 14.772,20 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. 
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Tab. č. 2 –  Dotace od obcí za dojíždějící žáky a za výkon přenesené působnosti 
 

Dotace od obcí
Skutečnost

k 30. 6 .2012 (v Kč)
Vranová Lhota 1 500,00
Linhartice 3 000,00
Bezděčí u Trnávky 1 500,00
Dlouhá Loučka 4 500,00
Mladějov 1 500,00
Rychnov na Moravě 1 500,00
Třebařov 3 000,00
Kunčina 1 500,00
Městečko Trnávka 3 000,00
Křenov 4 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 25 500,00
Rozstání 12 000,00
Dětřichov 40 000,00
Borušov 52 000,00
Gruna 28 000,00
Malíkov 4 000,00
Za dojíždějící žáky 136 000,00
CELKEM 161 500,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Daň z příjmů právnických osob placená obcemi – částka 6.540 tis. Kč představuje převody 
této daně pro rok 2012 (daňové přiznání za rok 2011). 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 z loterií – je navržena úprava rozpočtu souladu s jejím skutečným naplňováním, 
položka zahrnuje jednak doplatek výtěžku z roku 2011 (58.032 Kč) a částka 108.795.,05 Kč 
představuje odvod 30% podílu z dílčího odvodu jiných forem loterií než přístrojů a 
videoterminálů. 
 

• Odvod výnosů z VHP – odvod 80 % z dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení – do rozpočtu města bylo k 30. 6. 2012 přijato celkem 
1.282.530,57 Kč, v souladu s tím je navřena dílčí úprava rozpočtu, která již částečně 
zohledňuje předpokládané výnosy v dalším pololetí.  
 

• Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší – je navržena úprava rozpočtu v souladu 
s naplňováním položky. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy SR – na 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 zálohových 
plateb). Celková výše dotace pro rok 2012 činí 1.107.062 Kč. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy SR – na zpracování pomocného 
analytického přehledu – město obdrželo mimořádnou dotaci ve výši 70 tis. Kč na částečnou 
úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících se zpracováním nového účetního výkaz 
(pomocný analytický přehled). Jedná se o novou, značně rozsáhlou agendu odboru finančního 
spočívající v zajišťování předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí. 
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• Ostatní neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy SR – na volby prezidenta ČR – 
obdrželi jsme dotaci na přípravné práce ve vazbě na lednové volby prezidenta ČR. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na realizaci projektu v rámci OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost - do úprav rozpočtu je zahrnuta druhá záloha na dotaci poskytnutou 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4. Zlepšení 
podmínek vzdělávání na ZŠ určená pro Základní školu Moravská Třebová, Čs. armády 171, 
okres Svitavy. 

 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výkon činnosti OLH – dotace ve výši  
201,81 tis. Kč je určena na činnost odborného lesního hospodáře ve 4. čtvrtletí roku 2011 a 
dotace ve výši 234,08 tis. Kč pak zahrnuje činnost odborného lesního hospodáře v 1. čtvrtletí 
roku 2012. 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin – 
dotace ve výši 27,95 tis. Kč je určena na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin za výkony, které byly provedeny do 31.12.2011. 

 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na realizaci doplatek nákladů na výplatu dávek HN 
a ZP v roce 2011 – částka doplatku je pouze přesunuta z rozpočtové položky ostatních 
nedaňových příjmů (s ohledem na předpis jejího účtování).  
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na podporu provozu koncových zařízení registru 
vozidel – město obdrželo dotaci ve výši 19,36 tis. Kč na úhradu části nákladů na výpočetní 
techniku určenou pro koncová pracoviště nového centrálního registru vozidel. 
 

• 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 2012 (Přednášková činnost – 7 tis. Kč a Čte celá třída – 7 tis. Kč). 
 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na realizaci projektu Fotofestival Moravská 
Třebová – dotace ve výši 15 tis. Kč je poskytnuta z programu Kulturní aktivity Ministerstva 
kultury ČR. 
 

•  Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – reinstalace sbírkového fondu muzea – 
Pardubický kraj podpořil projekt reinstalace expozic Muzea Moravská Třebová částkou  
20 tis. Kč. 
 

• Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje –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 Pardubického kraje – Sportovně turistický pobyt pro děti 1., 2. a 
3. tříd – dotace ve výši 9 tis. Kč z Programu na podporu rozvoje sportovní a volnočasové 
činnosti škol je určena pro Základní školu Moravská Třebová, Kostelní nám. 21. 
 

 
 
 

 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 29.406,10 tis. Kč byl k 30. 6. 2012 
naplněn na 56,97 %, tj. ve výši 16.753,79 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech 
města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (9.750,17 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových 
příjmů k 30. 6. 2012).  
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V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované. 
 
 

Tab. č. 3 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

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

Skutečnost
k 30.6.2012 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2011) 364 484,00
Vratka kauce Kostelní nám. 1 (Latinská vinárna) -25 000,00
Věcné břemeno 7 266,66
Prodej bytu - splátky staré pohledávky 31 160,00
Prodej dřeva 23 426,00
Ostatní (menší než 5.000,-) 3 064,00

CELKEM 404 400,66  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Přijaté pojistné náhrady – rozpočet je navýšen o částku 170 tis. Kč, která představuje 
pojistnou náhradu za škody vzniklé při požáru v přízemí objektu Domu dětí a mládeže 
Moravská Třebová na ulici Jevíčské. 

 

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

• Doplatek mzdových nákladů pracovníků vykonávajících SPOD – doplatek je pouze přesunut 
do kapitoly běžných dotací (v souladu s požadavkem Pardubického kraje). 
 

• Doplatek mzdových nákladů pracovníků vykonávajících SPOD – rozpočet je upraven dle 
skutečně poskytnuté výše doplatku. 
 

• 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). Našim žádostem bylo vyhověno, rozpočet je tedy upraven o 
přijaté náhrady (zároveň je upravena i položka rozpočtových výdajů, ze kterých probíhá 
úhrada pohřbů – Pohřebnictví) 

 

• Ostatní nedaňové příjmy j.n. – rozpočet je upraven podle skutečnosti k 30. 6. 2012. 
 

 
 

II. Kapitálové příjmy 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 227.965 tis. Kč byl k 30. 6. 2012 naplněn na 34,94 %, 
tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 79.645,87 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 v plném rozsahu příjmy z prodeje stavebních pozemků 
v lokalitě ulice Strážnického (opakovaná dražba stavební pozemků proběhne v září 2012). 
. 
 

 
III. Běžné výdaje 
 

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 159.505 tis. Kč byl k 30. 6. 2012 
vyčerpán na 43,07 %, tj. čerpání ve výši 68.706,12 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
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• Správa sportovišť – oprava solankovodu – oprava nebude v letošním roce realizována. Jednak 
se ukázalo, že předpokládaný rozpočet byl podhodnocen a dále se objevily problémy se 
získáním souhlasného stanoviska dotčených orgánů, takže by ani z časových důvodů nebylo 
možné opravu realizovat do zahájení sezóny. Předpokládáme zahrnutí akce do rozpočtu příští 
rok. 
 

• Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – část rozpočtu ve výši 20 tis. Kč je přesunuta 
do investiční části rozpočtu města, položky Kontejnerové stání – Dr. Jánského dolní část (s 
ohledem na charakter realizovaných prací).  
 

• 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. 
 

• MŠ Piaristická – napojení dešťového svodu do kanalizace – jedná se o opravu napojení, voda 
momentálně zatéká do sklepních prostor školky. 
 

• Základní škola Moravská Třebová, ČS. armády 171 – OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost – rozpočet je navýšen o dotaci poskytnutou z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek vzdělávání na 
ZŠ ve výši 377.303,20 Kč (položka je současně zahrnuta i do příjmové stránky rozpočtu 
města). 
 

• Základní škola Moravská Třebová, ZŠ Kostelní nám. 21 - Sportovně turistický pobyt pro děti 
1.,2.,a 3. tříd – základní škola obdržela dotaci od Pardubického kraje ve výši 9 tis. Kč 
z Programu na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol. 
 

• Dům dětí a mládeže – rozpočet je navýšen o části 170 tis. Kč ve vazbě na přijaté pojistné 
náhrady ze škody vzniklé požárem v budově na ulici Jevíčské. Odstraňování škod zajišťovala 
příspěvková organizace na vlastní náklady (z části svépomocí). 

 

• 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. 
 

• 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 2012 
(Přednášková činnost – 7 tis. Kč a Čte celá třída – 7 tis. Kč). 

 

• Kulturní služby města – kulturní centrum – částka 10 tis. Kč je přesunuta do položky Dny 
slovenské kultury – úhrada faktury. Město hradilo jednu fakturu v rámci festivalu Dny 
slovenské kultury z vlastního rozpočtu (ve vazbě na zákon o DPH). 
 

• Kulturní služby města – je navržena úprava rozpočtu o 2 přijaté dotace – dotaci od MK ČR ve 
výši 15 tis. Kč na organizaci Fotofestivalu Moravská Třebová a dotaci ve výši 20 tis. Kč od 
Pardubického kraje na projekt Reinstalace sbírkového fondu muzea. 
 

• Příspěvek svazku obcí ČMP (cyklobus a pořízení stánku) – rozpočet je navýšen o výdaje na 
spoluúčast na nákup mobilního prezentačního stánku, jehož pořízení bylo odsouhlaseno na 
poslední valné hromadě svazku starosty měst. Stánek bude možné využívat na akcích v rámci 
měst a regionu jednak pro prezentaci svazku a také pro prezentační aktivity jednotlivých měst. 
 

• Příspěvek městu Svitavy – cyklokoridor Svitava – na město se obrátilo město Svitavy se 
žádostí o podporu projektu Cyklokoridor Svitava (spoluúčast města na úhradě nákladů na 
zpracování předprojektové dokumentace). Jedná se o dokumentaci dálkové cyklotrasy v úseku 
Česká Třebová – Skrchov na níž budou napojeny významná města (Litomyšl, Moravská 
Třebová, Polička) a také turistické body destinace Českomoravské pomezí. Navržená trasa 
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napojení na Moravskou Třebovou je charakteristická překonáním Hřebečského hřbetu. Úsek 
ze Svitav na Hřebeč je navržen nejkratší cestou přes Koclířov a počítá s výstavbou nové, 1938 
m dlouhé komunikace. Navržená trasa z Hřebče na Moravskou Třebovou vede po cyklotrase č. 
4029 a také z části po turisticky atraktivních Hřebečkých důlních stezkách. 
   

• Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotace ve výši 201,81 tis. Kč na činnost odborného 
lesního hospodáře ve 4. čtvrtletí roku 2011 a ve výši 234,08 tis. Kč na činnost odborného 
lesního hospodáře v 1. čtvrtletí roku 2012. Dále je do úprav rozpočtu zahrnuta i dotace ve výši 
27,95 tis. Kč, která je určena na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních 
a zpevňujících dřevin za výkony, které byly provedeny do 31.12.2011. 
 

• Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny – pořízení 2 ks fotopastí – záměr pořízení fotopastí 
je jednak spojen s činností městské policie (pořizování důkazních materiálů, problematické 
lokality nepokryté kamerových systémem…), dále je možné je využít např. pro monitoring 
chráněných území, vodních zdrojů, míst s výskytem černých skládek, monitoring černé těžby 
v lesích,… 

 

• Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny – odchyt toulavých a opuštěných koček – výdaje 
souvisí s nárůstem stížností na zvýšenou koncentraci toulavých a opuštěných koček. Oblast 
spadá do působnosti odboru životního prostředí, předpokládá se odchyt maximálně 10 ks 
koček v jedné lokalitě ročně s jejich následnou sterilizací.  

 

• Činnost místní správy – platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů – v rámci návrhu úprav 
rozpočtu je tato položka navýšena o přijatou dotaci ve výši 70 tis. Kč na částečnou úhradu 
osobních a věcných výdajů souvisejících se zpracováním nového účetního výkaz (pomocný 
analytický přehled). 

• Činnost místní správy – platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů (SPOD) – původní 
rozpočet vycházel pouze z odhadu výše dotace pro rok 2012 (dotace je poskytována čtvrtletně 
zálohově), rozpočet je navýšen o potvrzenou výši dotace pro rok 2012 na výkon činností 
SPOD. 
 

• Činnost místní správy – provozní rozpočet informatiky – v návrhu rozpočtové úpravy je 
zohledněna přijatá dotace ve výši 19,36 tis. Kč na úhradu části nákladů na výpočetní techniku 
určenou pro koncová pracoviště nového centrálního registru vozidel. 
 

• Volby prezidenta ČR – obdrželi jsme dotaci ve výši 20 tis. Kč na realizaci přípravných prací 
souvisejících s volbou prezidenta ČR, která proběhne v lednu 2013. 
 

• 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.  
 

• Daň z příjmů za obec – navrhovaná úprava rozpočtu o částku 6.540 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 127 500 Kč 
Provozní rezerva 435 742 Kč 
Rezerva na krizové řízení 400 000 Kč 
Rezerva na vypořádání úroků Hřebečská 200 000 Kč 
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IV. Kapitálové (investiční) výdaje a výdaje na rozsáhlejší opravy investičního 
majetku 

 
Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 271.155 tis. Kč byl k 30. 6. 2012 čerpán částkou 
89.354,54 tis. Kč, tj. na 32,952 %. Nízké čerpání je způsobeno předpokládanou realizací většího 
množství investičních akcí až v druhé polovině roku. 
 

Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.990 tis. Kč byl k 30. 6. 2012 
čerpán částkou 544,48 tis. Kč tj. na 27,36 %.  
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV – rozpočet projektu je 
navýšen o 2 položky: 

- výdaje ve výši 1.850 tis. Kč na úhradu plateb souvisejících s umístěním inženýrských 
sítí v komunikaci a s prováděním stavebních prací na komunikacích ve vlastnictví 
Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Výše náhrady je ve smlouvě vyčíslena na 
1.536.462 Kč bez DPH. Město se obrátilo na Pardubický kraj se žádostí o prominutí 
této platby, naše žádost však byla zamítnuta. 

- výdaje ve výši 4.000 tis. Kč související s další částí přijaté půjčky ze SFŽP na realizaci 
projektu k 30. 6. 2012. Rozpočet bude postupně upravován o další platby ze SFŽP. 

 

• 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. 
 

• Investiční dotace TJ Slovan – dle sdělení předsedy tělovýchovné jednoty již v letošním roce 
nebude dotace z MŠMT ČR poskytována, není proto nutné vyčleňovat v rámci rozpočtu města 
spoluúčast na plánovanou realizaci hřiště s umělou trávou. 

• Výkupy pozemků – rozpočet je navýšen o plánovaný výkup pozemků od společnosti  
MILTRA B s.r.o. ve vazbě na záměr vybudování parkovacích ploch na ulici Jiráskova. 
 

• Lokalita Udánský kopec – zpracovní PD – poptávkou u zpracovatele studie byla zjištěna reálná 
cena za zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (konečná cena vyjde z výběrového 
řízení). 
 

• MŠ Jiráskova – modernizace - II. etapa – částka 300 tis.Kč zahrnuje vícepráce odsouhlasené 
vedení města na dodatečné vybavení nábytkem, zřízení vodovodní a kanalizační přípojky 
k bazénu, barevné řešení omítek a doplnění počtu krytů radiátorů. 
 

• Investiční dotace Svitavská nemocnice, a.s. – Svitavská nemocnice, a.s. se obrátila na město se 
žádostí o finanční výpomoc ve výši 100 tis. Kč na pořízení defibrilátoru s kardioskopem 
v souladu se zvyšujícími se nároky porodních sálů. Celková výše investice je odhadnuta na cca 
450 tis. Kč, nemocnice oslovila se žádosti o podporu i město Svitavy, Jevičko a Březovou nad 
Svitavou. 
 

• Kontejnerové stání – Dr. Jánského dolní část – částka 20 tis. Kč je přesunuta z provozního 
rozpočtu  položky – Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy (s ohledem na charakter 
realizovaných prací). 
 

• Fotovoltaické elektrárny – vybudování – město získalo k dnešnímu dni povolení k připojení 
fotovoltaických zdrojů na 8 objektech. S ohledem na finanční možnosti města je do úprav 
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rozpočtu zahrnuta v letošním roce realizace 2 ks fotovotaických elektráren, o jejichž umístění 
bude rozhodnuto s ohledem na výhodnost a možná technická řešení (předpokládáme umístění 
na objekt Sociální služeb a objekt školy nebo školky). 
 

• Parkoviště Jiráskova – PD – ve vazbě na záměr výkupu části pozemků od společnosti 
MILTRA B s.r.o. je do úprav rozpočtu zahrnut i výdaj na zpracování PD budoucího 
parkoviště. 

 

• Rozsáhlejší opravy investičního majetku – obnova fasády nám. TGM 29 – částka 5 tis. Kč 
představuje náklady na zpracování projektové dokumentace ve vazbě na záměr podání žádosti 
o dotaci na realizaci projektu v roce 2013. 

 
 

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2012 plyne: 
 
• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 380,450 tis. Kč byl k 30. 6. 2012 

naplněn na 43,72 %, tj. částkou ve výši 166.326,73 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 432.650 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 158.605,14 tis. Kč, tj. 
na 36,66 %, 

 

• 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. 6. 2012 
zachycuje následující tabulka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

k 1. 1. 2012 k 30. 6. 2012
základní běžný účet 13 514 963,30 Kč 14 453 352,06
příjmový účet 16 585 244,48 Kč 22 402 759,90
výdajový účet 5 989 491,45 Kč 48 858 207,82
fond rozvoje bydlení 163 727,19 Kč 174 037,44
sociální fond 10 002,93 Kč 248 423,74
Rozpočtové prostředky CELKEM 36 263 429,35 Kč 86 136 780,96 Kč

depozitní účet 4 400 488,34 Kč 1 845,57
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 400 488,34 Kč 1 845,57 Kč


