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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2015 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Schválený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 171.350 tis. Kč byl k 30. 4. 2015 
naplněn částkou 56.193,21 tis. Kč na 32,79 %. Tuto hodnotu ovlivňují zejména nízké daňové 
příjmy v prvních 4 měsících roku. 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 6, 7, 8 a 9 tabulkové 
části rozboru hospodaření.  
 
Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2015) daňové příjmy ve výši 5.668,60 tis. Kč. Tato 
částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2014 zaslaných finančním úřadem na 
účet města až začátkem ledna 2015 (v roce 2014 byl tento doplatek o téměř 1.850 tis. Kč 
vyšší). 
 
Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 105.700 tis. Kč byl k 30. 4. 2015 
naplněn pouze na 27,94 % tj. na částku 29.531,49 tis. Kč. Celkové daňové příjmy v prvních 
4 měsících roku jsou o více než 3,5 mil. Kč nižší než ve stejném období roku 2014. Daňové 
výnosy meziročně klesly o 11 %. Jde o nejnižší daňové příjmy za stejné období od roku  
2012. To je v přímém rozporu s rostoucí ekonomikou ČR. Nejhorší je situace u výnosů z 
DPH a daně z příjmů právnických osob. 
 
Situace je obdobná u všech měst a obcí v ČR a Ministerstvo financí ujišťuje, že se situace 
v následujících měsících roku zlepší. 
 
Pokles je ze strany finančního ředitelství zdůvodňován tím, že města a obce na začátku 
loňského roku obdržela z výnosů daní vyšší částky než obvykle, což meziroční porovnání 
zkresluje. Důvodem bylo to, že Finanční správa tehdy prověřovala a tedy nevyplácela velký 
objem nadměrných odpočtů DPH u plátců, kteří nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu. 
Další příčinou je vracení přeplatků na dani pracujícím důchodcům, kteří letos dodatečně 
uplatňují slevu na dani za roky 2013 a 2014. Směrem dolů inkaso daně ovlivňují nižší ceny 
pohonných hmot a energií, pokles objemu stavební výroby, zavedení druhé snížené sazby 
DPH či předzásobení tabákovými výrobky. 
 
V tabulkové části rozboru hospodaření na straně 9 jsou uvedeny výnosy z daní za období 
leden – květen 2015, situace je ale bohužel obdobná jako za první 4 měsíce roku, meziroční 
pokles daňových výnosů činí téměř 3,5 mil. Kč 
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Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 12.800 tis. Kč byl k  
30. 4. 2015 naplněn na 49,67 %, tj. ve výši 6.357,42 tis. Kč. Naplňování jednotlivých 
správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.  
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2014
Rozpočet

2015
Skutečnost
k 30.4.2015

Odbor výstavby a územního plánování 699 000,00 700 000,00 234 700,00
Odbor vnitřních věcí 971 495,00 970 000,00 364 770,00
Obecní živnostenský úřad 239 320,00 235 000,00 50 950,00
Odbor majetku města a komunál. hosp. 1 530,00 0,00 10 240,00
Odbor dopravy 2 138 590,00 1 820 000,00 696 755,00
Odbor životního prostředí 75 300,00 75 000,00 32 480,00

CELKEM 4 125 235,00 3 800 000,00 1 389 895,00   
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 
• Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa – 

úprava rozpočtu souvisí s naplňování položky příjmů. Zvýšené příjmy souvisí 
s rozvojem firem v průmyslové zóně. 
 

• Zrušené místní poplatky – do rozpočtu jsme přijali doplatek místního poplatku za 
provoz výherních hracích přístrojů z insolventního řízení Sazky. 
 

 
 
2. Běžné (neinvestiční) transfery 
 
Celkový schválený rozpočet neinvestičních transferů ve výši 28.144,50 tis. Kč byl k 30. 4. 
2015 naplněn na 44,89 %, tj. celkem 12.633,53 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých 
transferů i transferů, které bude město teprve přijímat je uveden na straně 3 tabulkové části 
rozboru hospodaření. 
 
V tab. č. 2 je uveden přehled neinvestičních přijatých transferů od obcí za výkon přenesené 
působnosti. 
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Tab. č. 2 – Transfery od obcí za výkon přenesené působnosti a zajištění dopravní 
obslužnosti 

 

Transfery od obcí
Skutečnost

k 30. 4 .2015 (v Kč)
Gruna 1 500,00
Dlouhá Loučka 1 500,00
Staré Město 7 500,00
Mladějov na Moravě 3 000,00
Rychnov na Moravě 7 500,00
Třebařov 1 500,00
Kunčina 4 500,00
Městečko Trnávka 3 000,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 30 000,00
Křenov 14 322,00
Za zajištění dopravní obslužnosti celkem 14 322,00
Transfery od obcí celkem 44 322,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 
• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – výkon pěstounské péče – rozhodnutím 

Úřadu práce ČR byl městu snížen státní příspěvek na výkon pěstounské péče v roce 
2015 o 128 tis. Kč ve vazbě na ukončení 3 dohod o výkonu pěstounské péče. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - zajištění činností v rámci evidence v 
Centrálním registru vozidel – jedná se o neinvestiční dotaci z Ministerstva dopravy na 
zabezpečení skenování a ukládání dokumentů v aplikaci Centrálního registru vozidel 
ve výši 36,30 tis. Kč. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – aktivizační pracovní příležitosti – do 
rozpočtu města byl přijat doplatek dotace na podporu aktivizace uchazečů o 
zaměstnání formou vytvoření krátkodobých pracovních příležitostí ve výši 2,4 tis. Kč 
za prosinec 2014. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – projekt Společně proti nudě Městské 
knihovny Ladislava z Boskovic – dotace ve výši 10 tis. Kč poskytnutá Ministerstvem 
kultury z programu Kulturní aktivity je určena na realizaci projektu Společně proti 
nudě. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – projekt Já mezi námi – jde o dotaci ve 
výši 80 tis. Kč z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy z Programu na podporu 
aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015 určenou na úhradu 
nákladů na adaptační pobyt žáků. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na projekt Podpora terénní práce 2015 - 
dotaci ve výši 215 tis. Kč jsme obdrželi od Úřadu vlády na realizaci terénní práce 
v romské komunitě ve městě. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – SW pro server městské knihovny 
(program VISK3) – dotace ve výši 29 tis. Kč od Ministerstva kultury je určena na 
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realizaci projektu v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) – 
softwarové vybavení pro nový počítačový server městské knihovny. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – výkon činnosti OLH - dotace ve výši 
238,85 tis. Kč je určena na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
ve 4. čtvrtletí roku 2014. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – výkon činnosti OLH – výsadba MZD – 
dotace 1,8 tis. Kč je určena na výsadbu povinného podílu melioračních a zpevňujících 
dřevin. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – projekt Moravská Třebová - Už víme, jak 
na to – dotace ve výši 91 tis. Kč z Programu prevence kriminality v roce 2015 
Ministerstva vnitra je poskytnuta na úhradu nákladů na volnočasové a pobytové 
aktivity pro děti. 
 

• Neinvestiční přijaté transfery od krajů  - na podporu poskytování sociální služeb 
(Domov pro seniory a pečovatelská služba) – v letošním roce poprvé proběhlo 
dotační řízení na poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. 
prostřednictvím Pardubického kraje, celková výše přiznané dotace pro příspěvkovou 
organizaci města Sociální služby Moravská Třebová činí 9.717 tis. Kč. 
 

• Neinvestiční přijaté transfery od krajů  - oprava kanalizace Komenského – Jiráskova – 
jde o dotaci z Odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje 
schválenou ve výši 1.620 tis. Kč. 
 

• Neinvestiční přijaté transfery od krajů – projekt Partnerská výměna žáků ZŠ 
Palackého a Vlaardingenu – jedná se o dotaci ve výši 20 tis. Kč z programu Podpora 
rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje na rok 2015. 
 

• Neinvestiční přijaté transfery od krajů  - 5 dotací je určeno pro naši příspěvkovou 
organizaci Kulturní služby na podporu jejích aktivit: 
- 50 tis. Kč - 20. ročník festivalu Dny Slovenské kultury, 
- 40 tis. Kč -  restaurování obrazu sv. Lukáše 
- 10 tis. Kč - Fotofestival Moravská Třebová 2015   
- 50 tis. Kč - festival Kejkle a kratochvíle 
- 35 tis. Kč - Moravskotřebovský bramborák 
 

• Neinvestiční přijaté transfery od krajů – restaurování povodňových desek – dotace 
100 tis. Kč z programu Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek 
v roce 2015 je určena na restaurování povodňových desek na mostě na ulici 
Jevíčské. 
 

3. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový schválený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 24.705,50 tis. Kč byl k 
30. 4. 2015 naplněn na 31,05 %, tj. ve výši 7.670,77 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (5.901,76 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 4. 2015).  
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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 30.4.2015 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2014) 407 929,00
Prodej kovového šrotu 15 941,80
Splátky starých pohledávek 6 092,00
Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku 5 000,00

CELKEM 434 962,80  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Příjmy z pronájmu movitých věcí – město nově pronajímá plynovod na ulici 
Strážnického, vybudovaný v rámci přípravy lokality pro bydlení. 

 
• Příjmy z kopírování a prodeje známek na psy – celkové roční příjmy z této služby pro 

občany činí cca 1.000 Kč. 
 

• Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy ze smluv o reklamě – město uzavřelo smlouvu o 
reklamě na akci Moravskotřebovský fotofestival 2015 s firmou MARTECH HOLDING 
a.s. na částku 15.000 Kč bez DPH. 
 

• Doplatek nákladů na volby konané v roce 2014 – celkový doplatek nákladů 
vynaložených na pořádání voleb v roce 2014 z rozpočtu města, které nebyly pokryty 
poskytnutou dotací ze státu činní cca 265 tis. Kč. 
 

• Příjmy z prodeje dřeva – v rámci realizace projektu Regenerace městských parků byl 
realizován prodej dřeva z pokácených stromů. 

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

plněním. 
 

• 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 49.450 tis. Kč byl k 30. 4. 2015 naplněn na 
1,14 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 562,88 tis. Kč.  
 
 
III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 156.900 tis. Kč byl k 30. 4.2015 
vyčerpán na 27,09 %, tj. čerpání ve výši 42.511,19 tis. Kč. 
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Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Správa sportovišť – správa aquaparku – navýšení rozpočtu souvisí s realizací 
protiskluzových opatření u dlažby v sociálním zařízení a zčásti před prostorem pro 
občerstvení. 

 
• Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – část rozpočtu je přesunuta do 

investičních výdajů ve vazbě na charakter realizovaných prací (autobusová zastávka 
Dvorní). 
 

• Silnice a komunikace- projekty spolufinancované ze SFDI v roce 2014 – do úprav 
rozpočtu jsou zahrnuty výdaje související s dokončením projektů spolufinancovaných 
v roce 2014 se Státního fondu dopravní infrastruktury, hrazené v roce 2015 (zaměření 
chodníku Jevíčská, cyklostezky v Boršově, vynětí ze zemědělského půdního fondu u 
pozemků pod cyklostezkou v Boršově). 
 

• Silnice a komunikace- mimořádné opravy komunikací po realizaci projektu OUSB – 
navýšení rozpočtu se týká výdajů na geodetické zaměření výústních objektů dle 
požadavků Povodní Moravy a na realizaci opatření k zamezení zatékání dešťové 
vody na pozemky před požární zbrojnicí. 
 

• Opravy kanalizace města – rozpočet položky je navýšen o přijatou dotaci z prostředků 
Pardubického kraje ve výši 1.620 tis. Kč, zároveň jsou sníženy výdaje na výměnu 
dešťové kanalizace v ulici Nádražní o 500 tis. Kč ve vazbě na výsledek výběrového 
řízení. 
 

• MŠ Piaristická – výměna oken – horní budova – navýšení rozpočtu vychází z nákladů 
vyčíslených ve zpracované projektové dokumentaci. 
 

• MŠ Jiráskova – rekonstrukce brouzdaliště – původní výdaje byly odhadnuty a 
nezahrnovaly nezbytné úpravy okolní dlažby, proto je navržena úprava rozpočtu. 

 
• ZŠ Palackého – dotace na výměnný pobyt se školou ve Vlaardingenu – Pardubický 

kraj podpořil výměnný pobyt základní školy dotací ve výši 20 tis Kč z programu 
Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje na rok 2015. 
 

• ZŠ Palackého – dotace na projekt Já mezi námi – adaptační pobyt žáků školy je 
podpořen dotací ve výši 80 tis. Kč z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 
z Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 
2015. 
 

• Integrovaná střední škola Moravská Třebová - podpora nového studijního oboru – 
úprava rozpočtu souvisí s podporou nového studijního oboru 68-42-M/01  
Bezpečnostně právní činnost Integrované střední školy Moravská Třebová, 
schválenou zastupitelstvem města na zasedání 27.04.2015. Součástí návrhu na 
usnesení je i schválení poskytnutí dotace ve výši 140 tis. Kč a schválení uzavření 
veřejnoprávní smlouvy v souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. 
 



Městský úřad Moravská Třebová 

 7

• Městská knihovna – dotace na projekt Společně proti nudě – projekt získal dotaci ve 
výši 10 tis. Kč poskytnutou Ministerstvem kultury z programu Kulturní aktivity. 
 

• Městská knihovna – dotace na projekt v rámci programu VISK 3 - dotace ve výši  
29 tis. Kč od Ministerstva kultury je určená na softwarové vybavení pro nový 
počítačový server městské knihovny. 
 

• Kulturní služby města – je navržena úprava rozpočtu o přijaté dotace z prostředků 
Pardubického kraje: 
- 50 tis. Kč - 20. ročník festivalu Dny Slovenské kultury, 
- 40 tis. Kč -  restaurování obrazu sv. Lukáše 
- 10 tis. Kč - Fotofestival Moravská Třebová 2015   
- 50 tis. Kč - festival Kejkle a kratochvíle 
- 35 tis. Kč - Moravskotřebovský bramborák 
 

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 
2015. 
• Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 238,85 tis. Kč, která je 

určena na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve 4. čtvrtletí 
roku 2014 a o dotaci ve výši 1,8 tis. Kč na výsadbu povinného podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin. 
 

• Revitalizace městských parků – změna rozpočtu souvisí s aktuálním posouzením 
stavu zeleně zahrnuté do projektu zpracovaného v roce 2012 a na něj navázané  
vícepracemi projektu (prořezy popř. vazby ve větším rozsahu).  
 

• Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka – v rámci projektu je v toku 
budován i přejezd pro těžkou techniku, u kterého vznikly vícepráce z důvodu 
zhoršeného stavu podloží. Dále je rozpočet upraven i o náklady na kácení stromů 
podél a v korytě toku, které nebyly součástí původního projektu (120 tis. Kč). 

 
• Revitalizace údolní nivy Třebůvky v lokalitě Knížecí louka – biocentrum – v rámci 

schvalování rozpočtu byly opomenuty výdaje na sekání areálu, které byly součástí 
projektu s termínem realizace a úhrady až v letošním roce. 
 

• Sociální služby – rozpočet příspěvkové organizace je navýšen o dotaci 
z Pardubického kraje v souhrnné výši 9.717 tis. Kč na poskytování sociálních služeb. 
V letošním roce poprvé proběhlo dotační řízení na poskytování sociálních služeb 
podle zákona 108/2006 Sb. prostřednictvím Pardubického kraje. 
 

• Centrum volného času – jsou provedeny pouze přesuny v rámci rozpočtu ve vazbě na 
přijatou dotaci z Úřadu vlády. Terénní práce je realizována za podpory finančních 
prostředků státního rozpočtu ČR, určených na realizaci programu Podpora terénní 
práce 2015. 
 

• Prevence kriminality – úprava rozpočtu souvisí s dotací 91 tis. Kč poskytnutou z 
Ministerstva vnitra na realizaci projektu Moravská Třebová – Už víme, jak na to. 
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• Činnost místní správy – výkon pěstounské péče – na základě rozhodnutí Úřadu práce 
byl městu snížen státní příspěvek na výkon pěstounské péče v roce 2015 o 128 tis. 
Kč ve vazbě na ukončení 3 dohod o výkonu pěstounské péče. 
 

• Činnost místní správy – provozní rozpočet informatiky – rozpočet je navýšen o 
přijatou dotaci ve výši 36,30 tis. Kč z Ministerstva dopravy na zabezpečení skenování 
a ukládání dokumentů v aplikaci Centrálního registru vozidel. 
 

• Projekt Cesta od renesance k baroku – provozní výdaje –  u tohoto projektu je část 
výdajů, s ohledem na jejich charakter, přesunuta z investic do provozu. 
 

• Ostatní činnost – členské příspěvky do sdružení – město se v roce 2015, na základě 
usnesení zastupitelstva, stalo členem MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. a na 
základě rozhodnutí partnerské schůze nám byl stanoven partnerský poplatek ve výši 
2 Kč na 1 obyvatele, který nebyl součástí schváleného rozpočtu města.  

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

památkové rezervaci 
 
Schválený rozpočet investičních výdajů 67.190 tis. Kč byl k 30. 4. 2015 čerpán částkou 
2.120,02 tis. Kč, tj. na 3,16 %. Schválený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku 
ve výši 1.160 tis. Kč nebyl k 30. 4. 2015 čerpán. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Realizace úspor energie - ZŠ Palackého, Moravská Třebová – úprava rozpočtu ve 
výši 1,25 mil. Kč má vazbu na změnové listy projektu (vícenáklady na obnovu soklů, 
na nátěr fasády – změna barev, nové parapety a statiku střechy tělocvičny). 
 

• ZŠ Palackého - žaluzie do objektu – součástí projektu zateplení školy nebyly žaluzie 
do nových oken, které jsou nezbytné pro zajištění provozu školy. 
 

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

 
• MŠ Boršov – napojení na kanalizaci  - v rámci návrhu rozpočtu na rok 2015 byl 

opomenut výdaj na přepojení objektu MŠ Boršov na nově vybudovanou kanalizaci. 
 

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

• Skupinový vodovod Moravskotřebovska - investiční dotace – dobrovolný svazek obcí 
se obrátil na město se žádostí o poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč na výměnu a 
doplnění vodovodu ulice Dukelská a Tovární. Vítězná nabídka dodavatele akce činí 
3,6 mil. Kč, svazek požádal Pardubický kraj o dotaci ve výši 2,5 mil. Kč, přiznána však 
byla dotace pouze ve výši 1,8 mil. Kč. S ohledem na výši investice do vodovodní 
infrastruktury ve městě jsme byli požádáni o úhradu podílu na nákladech. I zde je 
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součástí návrhu na usnesení i schválení poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč a 
schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy v souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. 
 

• Socha v parku u muzea – v rámci realizace projektu Regenerace městských parků byl 
jednou z dotčených lokalit, ve které proběhlo kácení a výrazná úprava stromů, park u 
muzea v Moravské Třebové. Po provedených úpravách byla zachována část kmenu 
bývalé lípy.  Město Moravská Třebová jako majitel stromu v označené lokalitě má 
zájem zachovat dřevní hmotu a umělecky ji přetvořit ve prospěch estetické hodnoty 
revitalizovaného parku.  Náklady na vznik uměleckého díla jsou vyčísleny na cca 15 
tis. Kč. 
 

• Rekonstrukce válečného hrobu Adolfa Cihláře – do rozpočtu je zahrnut spolupodíl 
města ve výši 20 % z celkových nákladů na realizaci projektu rekonstrukce válečného 
hrobu, o jehož podporu jsme požádali Ministerstvo vnitra.   

 
• Rozsáhlejší opravy majetku – restaurování povodňových desek na mostě Jevíčská – 

rozpočet je navýšen jednak o dotaci ve výši 100 tis. Kč z prostředků Pardubického 
kraje, z programu Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a dále 
také o 50 tis. Kč, které vycházejí z celkových nákladů rekonstrukce po odečtení 
poskytnuté dotace. 
 
 

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 4. 2015 plyne: 
 
• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 220.800 tis. Kč byl k 30. 4. 

2016 naplněn na 25,70 %, tj. částkou ve výši 56.756,09 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 225.250 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
44.631,21 tis. Kč, tj. na 19,81 %. 
 

• v rámci úprav rozpočtu je navrženo dodatečné zapojení zůstatku prostředků na účtech 
města do hospodaření v roce 2015 ve výši 2 mil. Kč (s ohledem na rozsah požadavků na 
úpravy rozpočtu v rámci rozboru hospodaření). 

 
• součástí položek financování se na straně příjmů stává také půjčka od SFŽP na realizaci 

projektu týkajícího se kanalizace a modernizace ČOV a půjčka na realizaci projektu EPC 
– úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací a na straně výdajů je pak  
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. 2015 zachycuje následující tabulka: 
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k 1.1.2015 k 30.04.2015
základní běžný účet 3 677 839,89 Kč 5 161 209,38 Kč
příjmový účet 16 400 164,82 Kč 21 964 641,63 Kč
účet u ČNB 7 412 812,08 Kč 582 661,04 Kč
výdajový účet vč. projektových účtů 16 042 899,40 Kč 23 241 848,49 Kč
fond rozvoje bydlení 126 473,43 Kč 126 195,66 Kč
sociální fond 97 297,95 Kč 100 491,18 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 43 757 487,57 Kč 51 177 047,38 Kč

depozitní účet 4 500 118,39 Kč 4 007 497,86 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 500 118,39 Kč 4 007 497,86 Kč  
 


