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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2015 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 183.890 tis. Kč byl k 30. 6. 2015 
naplněn částkou 106.257,95 tis. Kč na 57,78 %. 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, místní a ostatní poplatky) 
 
Příjmy z daní 
 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 30. 6. 2015 je uvedeno na straně 2 
tabulkové části rozboru hospodaření, na stranách 6 – 9 jsou již do přehledů doplněny i 
daňové výnosy za červenec. Meziroční pokles daňových výnosů oproti stejnému období 
minulého roku činí cca 4,02 % (-2.599,45 tis. Kč). Nejvýnosnějšími měsíci z pohledu 
daňových příjmů bývají tradičně letní měsíce (v červnu letošního roku činily daňové výnosy 
14.016,24 tis. Kč). Meziroční pokles v daňových výnosech však nadále přetrvává. Situace je 
obdobná u všech měst a obcí v ČR. Největší propady jsou zaznamenány u DPH, daně 
z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 
(která ale netvoří tak významnou část daňových příjmů, jako ostatní zmíněné daně). 
Rozpočet daňových příjmů již byl nastaven mírně pesimisticky, předpokládali jsme daňové 
příjmy nižší o cca 2,7 mil. Kč v porovnání se skutečností minulého roku, přesto však raději 
navrhujeme (v rámci tohoto rozboru hospodaření města) snížení předpokládaných výnosů o 
dalších 1,5 mil. Kč. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty – navržené snížení rozpočtu o 
1,5 mil. Kč souvisí s výše popsaným nepříznivým vývojem sdílených daní v rámci 
státního rozpočtu v letošním roce. 

• Daň z příjmů právnických osob placená obcemi – částka 7.575 tis. Kč představuje 
převody této daně pro rok 2015 (daňové přiznání za rok 2014). 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.  

 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 13.000 tis. Kč byl k 30. 6. 2015 
naplněn na 69,66 %, tj. ve výši 9.055,45 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků 
je uvedeno v tabulce č. 1.  
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Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2014
Rozpočet

2015
Skutečnost
k 30.6.2015

Odbor výstavby a územního plánování 699 000,00 700 000,00 435 000,00
Odbor vnitřních věcí 971 495,00 970 000,00 622 250,00
Obecní živnostenský úřad 239 320,00 235 000,00 102 220,00
Odbor majetku města a komunál. hosp. 1 530,00 0,00 10 570,00
Odbor dopravy 2 138 590,00 1 820 000,00 1 114 665,00
Odbor životního prostředí 75 300,00 75 000,00 47 180,00

CELKEM 4 125 235,00 3 800 000,00 2 331 885,00  
 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa – 
úprava rozpočtu souvisí s naplňování položky příjmů. 
 

 
2. Běžné (neinvestiční) transfery 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů ve výši 40.362,85 tis. Kč byl k 30. 6. 
2015 naplněn na 69,17 %, tj. celkem 27.917,74 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 transferů od obcí za 
výkon přenesené působnosti a zajištění dopravní obslužnosti. 
 
Tab. č. 2 –  Transfery od obcí za výkon přenesené působnosti a zajištění dopravní 

obslužnosti 
 

Transfery od obcí
Skutečnost

k 30.06.2015 (v Kč)
Gruna 1 500,00
Linhartice 1 500,00
Dlouhá Loučka 3 000,00
Staré Město 10 500,00
Mladějov na Moravě 6 000,00
Rychnov na Moravě 12 000,00
Třebařov 3 000,00
Kunčina 7 500,00
Městečko Trnávka 6 000,00
Radkov 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 52 500,00
Křenov 14 322,00
Dlouhá Loučka 18 772,00
Slatina 5 110,00
Staré Město 35 110,00
Březina 12 515,00
Za zajištění dopravní obslužnosti celkem 85 829,00
Transfery od obcí celkem 138 329,00  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon sociální práce s výjimkou 
agendy SPOD – na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí byla 
městu přiznána dotace ve výši 461 tis. Kč určená na výkon sociální práce, kterou na 
městském úřadě vykonává 2,25 úvazku pracovníků. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon pěstounské péče – 
rozhodnutím Úřadu práce ČR byl městu snížen státní příspěvek na výkon pěstounské 
péče v roce 2015 o 24 tis. Kč ve vazbě na ukončení 1 dohody o výkonu pěstounské 
péče. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na zřízení společensky účelného 
pracovního místa – s Úřadem práce byla uzavřena dohoda o vyhrazení společensky 
účelného pracovního místa pro obsluhu kamerového monitorovacího sytému od 
dubna 2015. Příspěvek ze státního rozpočtu a Evropského soc. fondu činí maximálně 
56 tis. Kč. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon činnosti OLH – dotace ve výši 
233,52 tis. Kč je určena na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
v 1. čtvrtletí roku 2015. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na Fotofestival Moravská Třebová – 
jedná se o dotaci ve výši 15 tis. Kč z Ministerstva kultury v rámci programu Kulturní 
aktivity, která je určená pro Kulturní služby Moravská Třebová na organizaci 
fotofestivalu. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – projekt z OPVK, oblast podpory 
Zvyšování kvality ve vzdělávání – dotace z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ve výši 251,94 tis. Kč je určena pro Základní školu Kostelní nám. 21 na 
projekt v rámci Výzvy 56. 
 

• Neinvestiční přijaté transfery od krajů - projekt z OPVK Rovné příležitosti pro všechny 
– projekt je realizován ZŠ Čs. armády 179, částka 129,22 tis. Kč je závěrečnou 
platbou v rámci realizace projektu. 
 

• Neinv. transfery z OPLZZ (projekt - Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb) -  
celková výše dotace, stejně jako výše přímých a nepřímých výdajů tohoto projektu 
byly v rámci schválného rozpočtu města odhadnuty. Na základě administrace 
monitorovacích zprav a zpracování žádostí o platbu došlo ke zpřesnění částek dotace 
a výdajů, je proto navržena úprava příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 180 
tis. Kč. 
 

•  Neinv. transfery z regionální rady - Cesta od renesance k baroku – doplatky dotace 
na realizaci projektu Cesta od renesance k baroku byly pro zjednodušení 
narozpočtovány jako investiční s tím, že bude následně realizován přesun části 
investiční dotace do neinvestičních dotací, dle skutečné výše poskytnutých 
neinvestičních prostředků. 
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3. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 24.827,15 tis. Kč byl k  
30. 6. 2015 naplněn na 59,07 %, tj. ve výši 11.835,93 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (9.020,59 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 6. 2015).  
 
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 30.06.2015 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2014) 407 929,00
Prodej dřeva 41 130,00
Prodej kovového šrotu 62 807,80
Splátky starých pohledávek 9 182,00
Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku 5 000,00
Ostatní nahodilé příjmy menší než 500 Kč 581,00

CELKEM 526 629,80  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru – každoročně nám obvodní báňský úřad zasílá 
500 Kč z dobývacího prostoru v Boršově. 
 

• Přijaté pojistné náhrady – úprava rozpočtu zohledňuje již přijatá pojistné plnění za 
nabouraná služební vozidla. 
 

• Cesta od renesance k baroku – vyúčtování přeložky NN – až v letošním roce byla 
vyúčtována záloha na přeložku NN v rámci rekonstrukce zámeckých zahrad, 
přeplatek ve výši cca 5 tis. Kč, byl zaslán na účet města. 
 

• Ostatní nedaňové příjmy j.n. – rozpočet je upraven podle skutečnosti k 30. 6. 2015. 
 

 
 

II. Kapitálové příjmy a investiční transfery 
 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů a investičních transferů ve výši 49.450 tis. Kč byl k 
30. 6. 2015 naplněn na 23,78 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 11.760,97 tis. Kč. 
Propad v kapitálových příjmech je ovlivněn zejména dočasně nižším plnění u dotací na 
realizaci projektů spolufinancovaných z Evropské unie.  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Investiční transfery z regionální rady - Cesta od renesance k baroku – část poskytnuté 
dotace byla určena na neinvestiční výdaje projektu, proto je navržen přesun částky 
7.480 tis. Kč mezi položkami rozpočtových příjmů. 
 
 

 
III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 169.130 tis. Kč byl k 30. 6. 2015 
vyčerpán na 45,40 %, tj. čerpání ve výši 76.789,52 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Správa sportovišť – rekonstrukce umělého povrchu atletického stadionu – akce byla 
zařazena do rozpočtu s podmínkou poskytnutí dotace z ministerstva školství, dotační 
titul byl ale pozastaven, proto již není reálná ani realizace rekonstrukce povrchu dráhy 
v letošním roce. 
 

• Silnice a komunikace  –  projekty spolufinancované ze SFDI v roce 2014 – dokončení 
– částka 10 tis. Kč je určena na pořízení informačních tabulí u chodníku na ulici 
Jevíčské (k zajištění povinné publicity projektu). 
 

• Vyrovnání za správu a údržbu kanalizační sítě v roce 2014 – rozpočet je upraven dle 
skutečné výše doplatku nákladů na správu a údržbu kanalizační za rok 2014. 
 

• MŠ Piaristická – výměna oken – hodní budova – náklady na výměnu oken byly, ve 
vazbě na realizované výběrové řízení, nižší o 60 tis. Kč oproti původnímu 
předpokladu. 
 

• MŠ Sušice - rekonstrukce elektřiny a soc. zařízení pro děti – jedná se o rozsáhlou 
akci ve staré budově. Při demontáži vodovodních rozvodů byla odhalena havárie 
vodoměrné šachty, v místnosti šaten byly provedeny nad rámec původního projektu 
sanační omítky z důvodu vlhkost stěn. V jarních měsících došlo také k prasknutí zdi 
mezi chodbou a třídou a provedenou sondou bylo zjištěno, že je třeba zeď v celé 
délce odkopat a nově podbetonovat. Výběrová řízení na rekonstrukci elektro a 
sociálního zařízení zároveň výrazně přesáhla původní odhadované náklady v rámci 
schváleného rozpočtu. Požadavek na dodatečnou úpravu rozpočtu akce tak činí 370 
tis. Kč. 
 

• MŠ Jiráskova – rekonstrukce brouzdaliště – při rekonstrukci bylo nutné napojit 
přípojku vody pro brouzdaliště na rozvod vody v hlavní budově a vybudovat šachtu 
s napouštěcím ventilem a vypouštěcím zařízením pro vypuštění vody z přípojky 
v zimním období. Vícepráce byly vyčísleny na cca 5 tis. Kč. 
 

• MŠ Tyršova – výměna oken – akce byla vysoutěžena s náklady nižšími o cca 50 tis. 
Kč oproti původnímu rozpočtu. 
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• ZŠ Čs. armády – projekt z OPVK Rovné příležitosti pro všechny – základní škola 
obdržela závěrečnou platbu v rámci realizace projektu spolufinancovaného 
z prostředků EU ve výši 129,22 tis. Kč. 
 

• ZŠ Čs. armády – výměna radiátorů – dokončení – akce byla dokončena s náklady o 
cca 110 tis. Kč nižšími, než činil původní schválený rozpočet. 
 

• ZŠ Palackého – oprava střechy nad družinou – opravy 3 střech objektu školy byly 
původně zahrnuty do plánu oprav majetku města v letech 2016 – 2018 (s ohledem na 
realizaci rozsáhlé a finančně náročné akce v objektu školy v letošním roce podpořené 
z EU a SFŽP  – komplexní zateplení a výměna otvorových prvků). Střechou na d 
družinou ve dnech 17. – 19. 8. 2015 zateklo do objektu. Střešní krytina z asfaltových 
šindelů vlivem stáří a povětrnostních podmínek netěsní, krytina je na některých 
místech zdeformovaná, naježená, odstává a na několika místech zatéká. Zateklá 
voda narušuje dřevěnou konstrukci krovu a bednění střechy. Půda je nově zateplená 
minerální vatou. Dlouhodobým zatékáním by se zateplení znehodnotilo. Problém se 
zatékáním se do letošního roku neobjevil. S ohledem na omezené zdroje rozpočtu 
města je zatím navržena oprava pouze střechy nad družinou, ostatní opravy budou 
zahrnuty do návrhu rozpočtu města na rok 2016. Předpokládané náklady na výměnu 
střešní krytiny,… činí cca 1,6 mil. Kč. 

 
• ZŠ Kostelní nám. – projekt OPVK – oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání – 

základní škola na realizaci projektu v rámci výzvy 56 zaměřené na podporu výuky 
cizích jazyků obdržena dotaci ve výši 251,94 tis. Kč. 
 

• ZŠ Kostelní nám. – úprava učebny fyziky – původní rozpočet byl o cca 40 tis. Kč vyšší 
oproti skutečným nákladům rekonstrukce učebny. 
 

• Dům dětí a mládeže  – opravy objektu – rekonstrukce elektrorozvodů – úspora vznikla 
zejména realizací rekonstrukce podnikající fyzickou osobou, která není plátcem DPH. 
 

• Kulturní služby města – je navržena úprava rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva 
kultury ve výši 15 tis. Kč na organizaci fotofestivalu. 
 

• Propagace města – do rozpočtu je přesunuta částka 15 tis. Kč z investičních výdajů 
určená na vytvoření sochy z dřevní hmoty. Na základě účetních předpisů je tvorba 
sochy z vlastní dřevní hmoty klasifikována jako dodávka služby, proto je navržen 
přesun mezi investiční a provozní částí rozpočtu města. 
 

• Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 233,52 tis. Kč na činnost 
odborného lesního hospodáře v 1. čtvrtletí roku 2015. 
 

• Revitalizace údolní nivy Třebůvky v lokalitě Knížecí louka – biocentrum – částka 30 
tis. Kč je určena na tvorbu a osazení doplňující informační tabule v areálu. 
 

• Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – pasport zeleně a inventarizace dřevin – 
odbor životního prostředí zařadil do letošního rozpočtu částku na zpracování 
pasportizace a inventarizace zeleně ve výši 280 tis. Kč. Pasport zeleně obsahuje 
základní informace o lokalizaci jednotlivých prvků zeleně na území města a údaje o 
jejich struktuře a kvantitativním zastoupení. U inventarizace zeleně jde o zpracování 
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základního posouzení dřevin na hodnocené ploše. Hodnoceny jsou pouze základní 
dendrometrické veličiny. Výsledkem je zevrubné posouzení stavu dřevin se 
subjektivním posouzením jejich stavu.  
Uvedená akce byla rozdělena na dvě části - pasportizace a inventarizace (bylo nutné 
nejdříve zjistit skutečný počet dřevin i z důvodu objektivního zadání výběrového řízení 
na inventarizaci). S ohledem na to, že pasportizace zeleně má skončit koncem října 
(termín daný smlouvou) a konec roku není vhodný na objektivní posouzení dřevin 
(doporučen duben a květen, kdy stromy začínají zelenat), bude druhá etapa navržena 
k provedení až do rozpočtu 2016. 

 
• Bezpečnost a veřejný pořádek – obsluha kamerového systému – mzdový rozpočet je 

navýšen o dotaci na zřízení společensky účelného pracovního místa ve výši  
56 tis. Kč. 
 

• Činnost místní správy – konzultační, poradenské a právní služby – rozpočet je 
navýšen ve vazbě na projekt Cesta od renesance k baroku - právní služby související 
se zpracováním odvolání proti platebnímu výměru, případnou správní žalobou,… 
 

• Činnost místní správy – výkon pěstounské péče – rozpočet je snížen v souvislosti se 
snížením přiznané dotace ze státního rozpočtu. 
 

• Projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb -  celková výše dotace, stejně 
jako výše přímých a nepřímých výdajů tohoto projektu byly v rámci schválného 
rozpočtu města odhadnuty. Na základě administrace monitorovacích zprav a 
zpracování žádostí o platbu došlo ke zpřesnění částek dotace a výdajů, je proto 
navržena úprava příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 180 tis. Kč. 
 

• Ostatní činnost - daň z příjmů za obec – navrhovaná úprava rozpočtu o částku  
7.575 tis. Kč souvisí s úpravou rozpočtu u daňových příjmů ve stejné výši. 

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

 
Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků 87.000 Kč 
Provozní rezerva 356.374,66 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 69.350 tis. Kč byl k 30. 6. 2015 čerpán 
částkou 19.831,96 tis. Kč, tj. na 28,60 %. Nízké čerpání je způsobeno předpokládanou 
realizací většího množství investičních akcí až v druhé polovině roku. 
 
Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.310 tis. Kč byl k 30. 6. 
2015 čerpán částkou 5,64 tis. Kč tj. na 0,43 %.  I zde jsou opravy směrovány do 2. pololetí 
roku ve vazbě na termín poskytnutí dotace ze státní ho rozpočtu. 
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K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• MŠ Boršov – napojení na kanalizaci – v průběhu realizace byl zjištěn nutný větší 
rozsah prací - více kanalizačních vývodů z nemovitosti, realizace původně 
neplánované přípojky ze zadní strany objektu a rušení nalezeného druhého septiku. 
Dodatečné práce byly vyčísleny na 30 tis. Kč. 
 

• Mosty Stříbrný potok – dokončení – do rozpočtu byl zahrnut i 1 propustek, který se, 
na základě posouzení jeho stavu, průtoku,… nebude realizovat. 

 
• Socha v parku u muzea – částka 15 tis. Kč je přesunuta do provozních výdajů 

rozpočtu (dodatečně byly práce na dřevní hmotě klasifikovány jako služby). 
 
 

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2015 plyne: 
 
• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 233.340 tis. Kč byl k 30. 6. 

2015 naplněn na 50,47 %, tj. částkou ve výši 117.766,98 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 239.790 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
96.627,12 tis. Kč, tj. na 40,30 %, 

 
• součástí položek financování se na straně příjmů stává zapojení zůstatku finanční 

prostředků města, půjčka na realizaci projektu EPC a půjčka od SFŽP na realizaci 
projektu týkajícího se kanalizace a modernizace ČOV, a na straně výdajů se patří splátky 
úvěrů a 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. 2015 zachycuje následující tabulka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

k 1.1.2015 k 30.06.2015
základní běžný účet 3 677 839,89 Kč 3 955 279,45 Kč
příjmový účet 16 400 164,82 Kč 11 397 652,98 Kč
účty u ČNB 7 412 812,08 Kč 5 817 204,04 Kč
výdajový účet vč. projektových účtů 16 042 899,40 Kč 38 972 711,01 Kč
fond rozvoje bydlení 126 473,43 Kč 131 629,73 Kč
sociální fond 97 297,95 Kč 78 425,44 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 43 757 487,57 Kč 60 352 902,65 Kč

depozitní účet 4 500 118,39 Kč 6 154,56 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 500 118,39 Kč 6 154,56 Kč


