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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2010 

a k návrhu rozpočtových úprav 
 
 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 211.145 tis. Kč byl k 30. 6. 2010 naplněn 
částkou 139.950,39 tis. Kč na 66,28 %. 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. 2010 je uvedeno na stranách 6 a 7 tabulkové 
části rozboru hospodaření. Propad v daňových výnosech města pokračuje i v roce 2010. 
Nejvýnosnějším měsícem z pohledu daňových příjmů je tradičně červenec, daňové výnosy za toto 
období jsou doplněny do tabulky na straně 8 tabulkové části rozboru hospodaření. Nejvýznamnější 
propad byl zaznamenán u daní s příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Nárůst 
v příjmech z daní oproti stejnému období roku 2009 činil k 31. 7. 2010 cca 1 %.  
 
 
Správní a místní poplatky  
 

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 10.540 tis. Kč byl k 30. 6. 2010 naplněn na 
64,71 %, tj. ve výši 6.819,92 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno 
v tabulce č. 1.  
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2009
Rozpočet

2010
Skutečnost
k 30.6.2010

Odbor finanční - VHP 279 000,00 150 000,00 252 000,00
Odbor výstavby a územního plánování 126 300,00 125 000,00 70 305,00
Odbor vnitřních věcí 936 800,00 930 000,00 462 960,00
Živnostenský odbor 249 650,00 250 000,00 130 120,00
Odbor majetku města a kom.. hosp. 11 700,00 10 000,00 2 390,00
Odbor dopravy 2 308 140,00 2 300 000,00 998 775,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2 700,00 0,00 570,00
Odbor finanční 2 700,00 0,00 1 500,00
Odbor životního prostředí 116 810,00 115 000,00 70 700,00

CELKEM 4 033 800,00 3 880 000,00 1 989 320,00  
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 95.951,50 tis. Kč byl k 30. 6. 2010 naplněn 
na 56,76 %, tj. celkem 54.461,20 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude 
město teprve přijímat je uveden na straně 3 tabulkové části rozboru hospodaření. 
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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 .2010 (v Kč)
Útěchov 64 000,00
Staré Město 80 000,00
Janůvky 4 000,00
Malíkov 4 000,00
Městečno Trnávka 32 000,00

Dotace na náklady za dojíždějící žáky 184 000,00
Útěchov 1 500,00
Vranová Lhota 1 500,00
Třebařov 3 000,00
Staré Město 3 000,00
Rychnov na Moravě 1 500,00
Borušov 1 500,00
Kunčina 10 500,00
Městečko Trnávka 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti 24 000,00
Dotace od obcí celkem 208 000,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Daň z příjmů právnických osob placená obcemi – částka 22.345 tis. Kč představuje převody 
této daně pro rok 2010 (daňové přiznání za rok 2009). 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. Nárůst daně oproti předchozím letem je dán 
realizovanými příjmy z prodeje bytů ve vlastnictví města v roce 2009. 
 

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

• Ostatní neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy SR – program prevence kriminality 
– město obdrželo dotaci ve výši 78 tis. Kč na realizaci projektu prevence kriminality - Drž se 
na uzdě. 

 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výkon činnosti OLH – dotace ve výši  
202,20 tis. Kč je určena na činnost odborného lesního hospodáře v 1. čtvrtletí roku 2010. 

 

• Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – dotace ve výši 19 tis. Kč od Ministerstva kultury 
ČR je určena na realizaci projektu z programu Knihovna 21. století pro Městskou knihovnu 
Ladislava z Boskovic (Přednášková činnost - 10 tis. Kč a Čte celá třída - 9 tis. Kč). 

 

• Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na organizace akce Výtvarný svět na 
zámku 10. ročník Moravskotřebovských arkád – nositelem projektu je Základní umělecká 
škola Moravská Třebová a zaštítil jej hejtman Pardubického kraje. Dotace z Pardubického 
kraje činí 20 tis. Kč. 

 

 
 
 



Městský úřad Moravská Třebová 

 3 

2. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 19.853,50 tis. Kč byl k 30. 6. 2010 
naplněn na 61,42 %, tj. ve výši 12.193,24 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech 
města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (5.788,84 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových 
příjmů k 30. 6. 2010).  
 

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 30.6.2010 (v Kč)

Zůstatek mezd z roku 2009 209 850,00
Vlaardingen 29 687,04
Ostatní (menší než 5.000,-) 15 050,60

CELKEM 254 587,64  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Úhrada nákladů pohřebného (MMR ČR) – město se obrátilo na Ministerstvo pro místní rozvoj 
se žádostí 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 přijaté 
náhrady (zároveň je upravena i položka rozpočtových výdajů, ze kterých jsou výdaje hrazeny - 
Pohřebnictví). 

 

• Příjmy z pronájmu majetku Technické služby Mor. Třebová – úprava rozpočtu souvisí 
s nastavením provozu nově vzniklé východní tribuny zimního stadionu. Tribuna bude 
pronajata Technickým službám s.r.o. za nájemné dle znaleckého posudku (tento bude 
zpracován po dokončení výstavby a pořízení vybavení tribuny). Do příjmové části rozpočtu 
města je tedy zahrnut odhadnutý výnos z pronájmu od září do prosince roku 2010. Na provoz 
nové budovy zimního stadionu jsou také samozřejmě vázány výdaje, které jsou součástí úprav 
rozpočtu běžných výdajů. 

 

• Příjmy z úroků – návrh úpravy rozpočtu koresponduje se skutečností k 30. 6. 2 010. 
 

• Přijaté neinvestiční dary – jedná se o přijaté dary na rozvoj školství ve výši 20 tis. Kč od 
právnických osob, které obývají domy v městské památkové rezervaci a také o přijatý 
neúčelový dar od společnosti Matoušek CZ (související s výdaji na otevírání Hřebečských 
důlních stezek). 

 

• Přijaté pojistné náhrady – návrh úpravy rozpočtu odráží skutečnost k 30. 6. 2010. 
 

• Přijaté náhrady škody – rozpočet je upraven podle skutečnosti k 30. 6. 2010. 
 

• Vratka DPH finančním úřadem - částka je vratkou DPH z daňových přiznání za prosinec roku 
2009 a prvních 6 měsíce roku 2010. 
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II. Kapitálové příjmy 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 48.198 tis. Kč byl k 30. 6. 2010 naplněn na 24,52 %, 
tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 11.818,08 tis. Kč.  
 

K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Odvod nájemného z VHČ na financování investic – rozpočet je upraven o nezbytné náklady na 
plynofikaci domu Zámecká 13 a na rozvod domovních zvonků v penzionu na ulici  
Svitavská 24. Náklady budou hrazeny převodem z vedlejší hospodářské činnosti. 

 

• Investiční dotace IOP – zpracování územního plánu – část výdajů projektu ve výši 5 tis. Kč 
byla vyhodnocena poskytovatelem jako neuznatelná, je tedy navržena úprava rozpočtu 
v souladu s protokolem o ukončení projektu. 

 
 
III. Běžné výdaje 
 

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 198.283 tis. Kč byl k 30.6.2010 vyčerpán 
na 59,47 %, tj. čerpání ve výši 117.920,26 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Veřejné osvětlení – běžné údržby a opravy – plánované výdaje na rozšíření veřejného osvětlení 
v Udánkách, Sušicích a Boršově mají investiční charakter, jsou proto přesunuty do investiční 
části rozpočtu města. 

 

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

 

• Základní škola Moravská Třebová, ČS. armády 171 – tělocvična Olomoucká – úprava 
rozpočtu odpovídá ceně vítěze výběrového řízení na dodavatele prací, současně je do rozpočtu 
zahrnuta i výmalba prostor tělocvičny, která nebyla součástí původního rozpočtu, ale je 
logickým a potřebným krokem před zahájením vlastní rekonstrukce. Úpravu rozpočtu města o 
částku 225 tis. Kč doporučila radě města na svém jednání dne 28. 6. 2010. 

 

• Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351  – rekonstrukce vodovodní přípojky – 
rozpočet je upraven v souladu s realizovaným výběrovým řízení na dodavatele díla. 

 

• Dům dětí a mládeže – nezbytné opravy objektu – částka navržená ve schváleném rozpočtu byla 
odhadnuta, po prohlídce stavu budovy odborem investičního a regionálního rozvoje byl 
vznesen požadavek na navýšení rozpočtu o částku 70 tis. Kč, k realizaci alespoň nezbytných 
oprav objektu. 

 

• Základní umělecká škola – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 20 tis. Kč přijatou od 
Pardubického kraje na organizaci festivalu Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na 
zámku 2010. 

 

• Městská knihovna Ladislava z Boskovic – dotace 19 tis. Kč je určena na realizaci projektu Čte 
celá třída (9 tis. Kč) a Přednášková činnost (10 tis. Kč) z programu Knihovna 21. století.  

 

• Hřebečské důlní stezky provozní výdaje – některé výdaje projektu mají neinvestiční charakter, 
z tohoto důvodu je část investičního rozpočtu projektu přesunuta do provozu. 

 

• Příspěvek na provoz TJ Slovan – rozpočet je upraven o následující položky: 
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- příspěvek na finacování nákladů sportovních zařízení a na užívání sportovních zařízení 
-  součástí rozpočtu města na rok 2010 byly jen výdaje na zajištění provozu starého 
zázemní zimního stadionu (v rámci rozpočtu města je částka 190 tis. Kč a součástí 
rozpočtu TJ Slovan Moravská Třebová je částka 550 tis. Kč. K 30.6.2010 již byly 
realizovány výdaje ve výši 237,49 tis. Kč, zůstatek rozpočtu k dnešnímu dni tedy činí 
502,51 Kč. Současně byly přibližně odhadnuty náklady na provoz nové tribuny 
zimního stadionu (provozovatelem objektu budou Technické služby s.r.o.). Odhad po 
odpočtu tržeb činí zaokrouhleně 2.000 tis. Kč bez DPH. Struktura předpokládaných 
výdajů je uvedena v následující tabulce. 

 
 

Tab. č. 4 – předpokládané výdaje na zajištění provozu zimního stadionu  
 

klíče 80 000,00 Kč nová tribuna
ochranné sítě 15 000,00 Kč nová tribuna
plexy, kryty 30 000,00 Kč
oprava prostoru pro časomíru 60 000,00 Kč
malby, nátěry 100 000,00 Kč
opravy soc zařízení 20 000,00 Kč
doplnění pryž. podlah 20 000,00 Kč
mytí konstrukce zastřešení 40 000,00 Kč
vodné (1/2 z odhadu) 163 000,00 Kč nová tribuna
el.energie (1/2 z odhadu) 200 000,00 Kč nová tribuna
plyn (1/2 z odhadu) 315 000,00 Kč nová tribuna
ostatní služby 30 000,00 Kč starý objekt + nová tribuna
mzdy 476 000,00 Kč starý objekt + nová tribuna
nájemné 1/2 z odhadu 387 000,00 Kč nová tribuna
rolba 100 000,00 Kč starý objekt + nová tribuna
zprovoznění mrazící stanice, vč solanky 100 000,00 Kč
tržby -150 000,00 Kč starý objekt + nová tribuna
celkem 1 986 000,00 Kč
DPH 20% 397 200,00 Kč
celkem vč.DPH 2 383 200,00 Kč

Mzdy podrobně od.20.9.2010 - 103 dnů (v Kč)

úklid ( 20 hod týdně) 320 hod x 120 Kč 38 400,00 Kč
ledaři,strojníci 4 x 2056 hod x 170 349 520,00 Kč
správce 514 hod x 170 87 380,00 Kč
Mzdové náklady celkem 475 300,00 Kč

starý objekt
starý objekt

starý objekt

Předpokládaný rozpočet na provoz ZS - září-prosinec 2010

starý objekt
starý objekt
starý objekt
starý objekt
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Pro přehlednost uvádím i souhrn provozních nákladů zimního stadionu v roce 2009 a 
v období leden – březen 2010. 
 
Tab. č. 5 – výdaje na zajištění provozu zimního stadionu v roce 2009 a prvním 
čtvrtletí roku 2010 
 

materiál 154 588,93 Kč
opravy a udržování 225 521,92 Kč
energie 32 103,77 Kč
odvoz odpadu 24 525,00 Kč
mzdy celkem 787 175,00 Kč
z toho:
strojník I 310 165,00 Kč
strojník II 328 015,00 Kč
ledaři 129 375,00 Kč
úklid 19 620,00 Kč
tržby -372 140,13 Kč
CELKEM 2009 bez DPH 851 774,49 Kč
CELKEM 2009 vč. DPH 1 013 611,64 Kč

Rozpočet 2009 (město + TJ Slovan) 1 050 000,00 Kč

materiál 46 745,20 Kč
opravy a udržování 35 583,99 Kč
mzdy celkem 271 105,00 Kč
z toho:
strojník I 71 995,00 Kč
strojník II 122 655,00 Kč
ledaři 65 175,00 Kč
úklid 11 280,00 Kč
tržby -155 528,00 Kč
CELKEM 2010 bez DPH 197 906,19 Kč
CELKEM 2010 vč. DPH 237 487,43 Kč

Rozpočet 2010 (město + TJ Slovan) k 30.6. 740 000,00 Kč

leden - prosinec 2009

leden - březen 2010

 
 
Z přehledu vyplývá, že mzdové náklady na ledaře a strojníky se neliší od předchozích 
let, navyšuje se pouze rozsah úklidových služeb a mzdové náklady na správce nové 
tribuny. Do rozpočtu jsou zahrnuty pouze odhadnuté výdaje na energie nové tribuny, 
energie starého objektu hradí TJ Slovan z příspěvku města. Jde samozřejmě o odhad, 
který bude zpřesněn po zahájení provozu tribuny. Částka rozpočtu je ovlivněna tím, že 
provoz starého objektu nebyl v plném rozsahu součástí schváleného rozpočtu města, 
bylo dohodnuto, že částka bude navýšena současně s provozem nového objektu. 
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Vzhledem k tomu, že uživatelem zimního stadionu i nadále zůstane zejména TJ Slovan, 
kterému budou Technické služby fakturovat užívání nové tribuny s 10 % DPH, je 
navržena úprava rozpočtu o výdaje na provoz areálu prostřednictvím příspěvku TJ 
Slovan ve výši 1.700.000 Kč. Stanovení příspěvku vychází z předpokládaných nákladů 
na provoz navýšených o 10 % daň z DPH (2.200 tis. Kč) po odpočtu zůstatku 
nevyčerpaného příspěvku z prvního pololetí roku 2010 (cca 500 tis. Kč). 

 

- příspěvek na užívání nafukovací tenisové haly -  je navržena úprava rozpočtu ve výši 
příjmů z pronájmu, který odvedou Technické služby s.r.o. do rozpočtu města (částka je 
již součástí rozpočtových příjmů položky Příjmy z pronájmu majetku Technické služby 
s.r.o. ). Smlouva o nájmu mezi městem a Technickými službami s.r.o. specifikuje roční 
pronájem ve výši 155 tis. Kč bez DPH. Stávající provoz ukazuje, že hala nebude 
generovat zisk, který by pokryl Technickým službám s.r.o. jako provozovateli náklady 
na nájemné, jako vhodné řešení se tedy jeví, přispět TJ Slovan na užívání haly, tím 
zajistit její větší využití v podzimních a zimních měsících tohoto roku a zároveň snížit 
ztrátu z provozu. Je navržena úprava rozpočtu o částku 170.000 Kč, protože užívání 
sportoviště podléhá 10 % DPH. Tato úprava nepředstavuje dotaci k hospodářského 
výsledku provozu nafukovací haly, příspěvek pouze kompenzuje nájemné, které 
Technické služby s.r.o. zaplatí městu (je již součástí příjmové části rozpočtu města) 

 
Vzhledem k tomu, že přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu v rámci rozboru 
hospodaření nepokryjí předpokládané výdaje na provoz nové tribuny v plném rozsahu, 
je navržena úprava rozpočtu zapojením dalších zdrojů na účtech města ve výši  
1.300 tis. Kč. Výdaje na provoz nové tribuny jsou v tomto okamžiku odhadnuty (z 
projektové dokumentace, žádosti o dotaci,…), fakturace bude probíhat podle 
skutečnosti. 

 

• Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 202,20 tis. Kč na zajištění výkonu 
činnosti odborného lesního hospodáře v I. čtvrtletí roku 2010. 

 

• Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – umístění týraných zvířat do náhradní péče – 
původní rozpočet byl odhadnut, zvířata již byla vrácena původnímu majiteli, město tedy 
nebude hradit další výdaje nad rámec čerpání rozpočtové položky k pololetí. 
 

• Prevence kriminality – projekt Drž se na uzdě – město, prostřednictvím městské policie podalo 
žádost o dotaci na projekt prevence kriminality Drž se na uzdě. Projekt bude realizován ve 
spolupráci s občanským sdružením Bonanza. Posláním služby Drž se na uzdě je vyhledávat 
rodiny s dětmi, jejichž vývoj je v důsledku nepříznivých psychosociálních jevů ohrožen, a 
poskytovat jim a jejich rodinám odbornou pomoc a podporu tak, aby postupně došlo ke 
stabilizaci dítěte a rodinné situace. Vytipované děti jsou zařazeny do programu Výcvik 
sociálních dovedností a léčebně pedagogicko-psychologické ježdění.  Tento výcvik probíhá 10 
sobot za sebou od 9 do 13 hodin na statku občanského sdružení Bonanza ve Vendolí a je 
doplněn víkendovým pobytem. V rámci výcviku sociálních dovedností se mohou děti 
dozvědět více o sobě, o svých slabých a silných stránkách, o komunikačních rizicích, učí se 
týmově spolupracovat, řešit konstruktivně konflikty atd. Výcvik sociálních dovedností je úzce 
provázán s léčebně pedagogicky-psychologickým ježděním zaměřeným na poruchy chování, 
kdy se děti prostřednictvím koně učí komunikovat, spolupracovat, pomáhat si, vnímat 
neverbální projevy koně a porozumět jim, a ověřují si význam zpětné vazby.  

 

• Činnost místní správy – ostatní osobní výdaje – nad rámec rozpočtu byly z této položky 
vynaloženy výdaje na překladatelskou činnost při návštěvě delegace města v maďarském 
Tarjanu, proto je navržena úprava rozpočtu o částku 5 tis. Kč, dále je rozpočet navýšen o  
7 tis. Kč souvisejících s odměnami vystupujících na vyhlašování osobnosti města za rok 2009 
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(částka je přesunuta z rozpočtu zastupitelských orgánu) a z investiční části rozpočtu města je 
přesunuta část výdajů informatiky určených na úpravy webových stránek města  - 50 tis. Kč. 
Sešlo totiž z původního předpokladu úpravy stávajících stránek externím dodavatelem, ve 
vedení města byl odsouhlasen záměr úpravy stránek vlastním zaměstnanci úřadu nad rámec 
jejich pracovní náplně (na základě dohody o provedení práce). 

 

• Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – do provozního rozpočtu je přesunuta 
položka investic Olomoucká 2 – odstranění vlhkosti (sanační omítky). Po rozboru 
vynaložených výdajů bylo rozhodnuto, že mají provozní charakter. 

 

• Činnost místní správy – provozní rozpočet informatiky – v rámci činnosti městského úřadu 
byla vznesen požadavek na pořízení 2 licencí aplikace MS Project, která je využívána 
v projektovém řízení. Původní rozpočet informatiky tuto položku neobsahoval, je proto 
navržena úprava rozpočtu o částku 30 tis. Kč. 

 

• Daň z příjmů za obec – navrhovaná úprava rozpočtu o částku 22.345 tis. Kč souvisí s úpravou 
rozpočtu u daňových příjmů ve stejné výši. 

 

• Odvod DPH finančnímu úřadu – rozpočet je upraven o náklady související s odvodem DPH 
finančnímu úřadu. Rozpočtová položka souvisí s položkou běžných příjmů Vratka DPH 
finančním úřadem. 

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

 
Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků 104 000 Kč 
Provozní rezerva 112 000 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 75.240 tis. Kč byl k 30. 6. 2010 čerpán částkou 
19.886,35 tis. Kč, tj. na 26,43 %. Nízké čerpání je způsobeno předpokládanou realizací většího 
množství investičních akcí až v druhé polovině roku. 
 

Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.520 tis. K byl k 30. 6. 2010 
čerpán částkou 440,82 tis. Kč tj. na 29 %.  
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Hřebečské důlní stezky – část výdajů projektu mám investiční neinvestiční charakter, je proto 
přesunuta do provozní části rozpočtu města. 
 

• Investice informatika – část rozpočtu původně určená na úpravy internetových stránek města je 
přesunuta do provozního rozpočtu úřadu, položky – ostatní osobní výdaje. Nedošlo k dohodě 
s externím dodavatelem o úpravě stránek a ve vedení města byl odsouhlasen záměr realizace 
plánovaných úprav stávajícím zaměstnanci úřadu mimo jejich pracovní náplň. 

 

• Přeložka kanalizace Sušice (PD) – jedná se náklady na zpracování projektové dokumentace 
k přeložce dešťové kanalizace vedoucí přes soukromý pozemek v Sušicích, která by se měla 
realizovat v roce 2011 současně s novou kanalizací. Požadavek na přeložení vzešel z jednání 
s provozovatelem kanalizace dne 17.6.2010. 
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• Ulice Nová – odvod dešťových vod (PD) – v návaznosti na realizaci nových parkovacích ploch 
u aquaparku a zimního stadionu došlo k vyčerpání kapacity stoky A pro odvod dešťové vody 
v této lokalitě. S provozovatelem kanalizace byl tedy dohodnut postup odvedení dešťových 
vod z ulice Nové (kde v současné době nejsou dešťové vpusti). V ulici Nové by měl být 
zbudován žlab s odvodem dešťové vody do vsaku. Do úprav rozpočtu jsou zahrnuty jen výdaje 
na zpracování projektové dokumentace, vlastní realizace by měla proběhnout do 30. 6. 2011. 

 

• Obnova dvorních traktů – dokončení – je navržena úprava rozpočtu na základě výsledků 
výběrového řízení na dodavatele. 

 

• MŠ Piaristická – odkanalizování budov – i u této akce je cena vysoutěžená ve výběrovém 
řízení výrazně nižší než původní předpokládaný rozpočet. 

 

• MŠ Tyršova – vytápění objektu – cena realizace díla dle nabídky vítězného dodavatele včetně 
nákladů na zpracování projektové dokumentace je o cca 60 tis. Kč nižší než původní rozpočet. 

 

• MŠ Jiráskova – žádost o dotaci z programu Zelená úsporám – program Ministerstva životního 
prostředí Zelená úsporám se otevřel i pro veřejné budovy. Byla vyhlášena výzva, ve které je 
termín podávání žádostí stanoven na 19. 7. 2010, výzva bude uzavřena po vyčerpání 
stanoveného finančního limitu. Jediný projekt, který má město připravený k realizaci a 
k možnému podání žádosti je část rekonstrukce MŠ Jiráskova (výměna otvorových prvků a 
zateplení objektu). Ve vedení města byl odsouhlasen záměr podání žádosti na tuto akce, do 
rozpočtu jsou tedy zahrnuty jen předpokládané odhadnuté výdaje na zpracování žádosti o 
dotaci, po kladném vyřízení žádosti by muselo následovat další rozpočtové opatření ve vazbě 
na náklady realizace ve výši cca 8.155.000 Kč. Žádost byla podána 20. 7. 2010, předpokládaná 
dotace vyčíslená v žádosti činí cca 3.500.000 Kč. 

 

• Olomoucká 2 – odstranění vlhkosti (sanační omítky) – provedené práce mají provozní 
charakter, rozpočtová položka je tedy přesunuta do provozních výdajů městské úřadu. 

 

• Rozšíření veřejného osvětlení Boršov, Sušice, Udánky – výdaje na realizaci těchto akcí byly 
původně součástí provozního rozpočtu položky Technických služeb s.r.o. – Veřejné osvětlení – 
opravy a udržování. Vzhledem k tomu, že jde o vybudování nového osvětlení v těchto 
lokalitách, jedná se o investiční výdaje, je proto navržen přesun z provozu do investic. 

 

• Přeložka NN na parkovišti u smuteční obřadní síně – jedná se o investici vyvolanou výstavbou 
parkoviště u smuteční obřadní síně, součástí které byl i požadavek ČEZu na přeložení kabelu 
nízkého napětí z důvodů navýšení vrstev zeminy. Výdaje byly součástí rozpočtu v roce 2009, 
ČEZ však neměl kapacity k realizaci, proto se akce přesunula až do roku 2010. 

 

• Investice ze zdrojů VHČ – úpravy rozpočtu koresponduje s položkou rozpočtových příjmů 
Odvod nájemného na financování investic. Investice realizované z vedlejší hospodářské 
činnosti jsou hrazeny ze zdrojů této činnosti. 

 

• Rozsáhlejší opravy investičního majetku – navržené úpravy rozpočtu souvisí se snížením 
dotace z programu Ministerstva kultury Regenerace městské památkové rezervace v roce 2010 
o 15 % oproti původnímu rozhodnutí. 

 

• Rozsáhlejší opravy investičního majetku – finanční příspěvky na opravy domů v MěPR 
soukromým vlastníkům – částka 20 tis. Kč představuje spolupodíl města na realizaci oprav 
objektů v Městské památkové rezervaci soukromými vlastníky. 
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V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2010 plyne: 
 
• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 259.343 tis. Kč byl k 30. 6. 2010 

naplněn na 58,52 %, tj. částkou ve výši 151.768,47 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 275.043 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 138.247,43 tis. Kč, tj. 
na 50,26 %, 

 
 

• zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 6. 2010 
zachycuje následující tabulka: 

 
k 1. 1. 2010 k 30. 6. 2010

základní běžný účet 62 338 338,30 21 756 915,47 Kč
příjmový účet 0,00 42 595 495,76 Kč
výdajový účet 0,00 Kč 9 773 514,80 Kč
fond rozvoje bydlení 1 058 030,58 Kč 137 806,30 Kč
fond rezerv a rozvoje 1 019,56 Kč 0,00 Kč
sociální fond 75 473,53 Kč 256 776,40 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 63 472 861,97 Kč 74 520 508,73 Kč     

sdružené prostředky 1 516,87 Kč 0,00 Kč
depozitní účet 3 750 795,30 Kč 2 650,02 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 3 752 312,17 Kč 2 650,02 Kč  

 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 30. 6. 2010 


