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Komentář k rozboru hospodaření k 30.09.2015 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.870 tis. Kč byl k 30.09.2015 
naplněn částkou 160.722,13 tis. Kč na 80,82 %. Tuto hodnotu je možno považovat za 
uspokojivou. 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 30.09.2015 je uvedeno na stranách 6, 7 a 8 
tabulkové části rozboru hospodaření.  
Vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 104.200 tis. Kč se již jeví k 30.09.2015 vývoj 
daňových příjmů jako zhruba odpovídající. Rozpočet je naplňován na 77,24 %. Alikvotní 
roční podíl by měl činit k 30.09.2015 cca 75 %. Meziroční pokles daňových výnosů oproti 
stejnému období minulého roku činí cca 1,1 % (-914,37 tis. Kč). 
Třetí čtvrtletí je tradičně období s nejvyšší daňovou výtěžností (zejména měsíce červen a 
červenec). V letošním roce byl nejvýnosnějším měsícem z pohledu daňových příjmů červen 
(s výnosy ve výši 14.016,24 tis. Kč). V červenci 2015 byly na účet města přijaty daňové 
příjmy ve výši 12.107,56 tis. Kč.  
V tabulkové části rozboru hospodaření na straně 9 je uveden stav příjmů ze sdílených a 
výlučných daní k 31.10.2015. Skutečné plnění ke konci října již (poprvé v letošním roce) 
převýšilo skutečnost za stejné období minulého roku o cca 460 tis. Kč. 
Z toho lze dovozovat, že upravený rozpočet u příjmů z daní by v letošním roce měl být 
naplněn.  
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 13.020 tis. Kč byl k  
30.09.2015 naplněn na 88,74 %, tj. ve výši 11.553,50 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 30.9.2015

Odbor výstavby a územního plánování 699 000,00 700 000,00 733 450,00
Odbor vnitřních věcí 971 495,00 970 000,00 881 860,00
Obecní živnostenský úřad 239 320,00 235 000,00 151 415,00
Odbor majetku města a komunál. hosp. 1 530,00 0,00 11 020,00
Odbor dopravy 2 138 590,00 1 820 000,00 1 620 630,00
Odbor životního prostředí 75 300,00 75 000,00 70 580,00

CELKEM 4 125 235,00 3 800 000,00 3 468 955,00  
 
Z tabulky vyplývá, že se v letošním roce se podaří naplnit předpokládané příjmy ze 
správních poplatků. 



2 

 

Běžné transfery 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů ve výši 49.145,53 tis. Kč byl k 30.09. 
2015 naplněn na 85,45 %, tj. celkem 41.995,90 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 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 30.09.2015 (v Kč)
Gruna 1 500,00
Útěchov 1 500,00
Vranová Lhota 1 500,00
Linhartice 1 500,00
Borušov 1 500,00
Dlouhá Loučka 3 000,00
Staré Město 10 500,00
Mladějov na Moravě 7 500,00
Rychnov na Moravě 13 500,00
Třebařov 7 500,00
Kunčina 15 000,00
Městečko Trnávka 6 000,00
Radkov 3 000,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 73 500,00
Křenov 14 322,00
Dlouhá Loučka 18 772,00
Slatina 5 110,00
Staré Město 35 110,00
Březina 12 515,00
Rychnov na Moravě 21 344,00
Za zajištění dopravní obslužnosti celkem 107 173,00
Transfery od obcí celkem 180 673,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu – na veřejně prospěšné 
práce – město uzavřelo 2 dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací od 01.09.2015 – 31.08.2015 na pozice asistentů prevence 
kriminality, zařazené do struktury městské policie. Zřízená místa byla obsazena 
uchazeči o zaměstnání a maximální měsíční výše příspěvku na 1 pracovní místo 
(mzda včetně zákonných odvodů) po celou dobu jejího zřízení činí 15.000 Kč. 
Předmětem úpravy rozpočtu je předpokládaná výše dotace na 2 měsíce (září a říjen 
2015), dle skutečně vyplacené mzdy pracovníků (dotace je poskytována ze zhruba 
dvouměsíčním zpožděním, takže dotace na měsíce listopad a prosinec bude 
předmětem příjmové části rozpočtu města v roce 2016). 
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• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu – na výkon činnosti OLH – 
rozpočet je navýšen o částka 235,76 Kč, která je dotací za výkony ve 2. čtvrtletí 
letošního roku a o částku 237,50 tis. Kč určenou na výkon činnosti odborného lesního 
hospodáře ve 3. čtvrtletí roku 2015. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu – na výsadbu MZD – částka 
22,70 tis. Kč je dotací na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin v 1. pololetí 
letošního roku. 

 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu – na projekt OPVK, oblast 
podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, výzva 56 – Základní škola Mor. Třebová,  
Palackého 1351 se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, aktivit zaměřených na podporu výuky cizích jazyků  a 
obdržela, prostřednictvím rozpočtu města, dotaci na realizaci svého projektu ve výši 
669,37 tis. Kč. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu – na projekt OPVK, oblast 
podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, výzva 57 – Základní škola Mor. Třebová,  
Palackého 1351 se zapojila i do výzvy 57 v rámci stejného operačního programu, 
aktivity zaměřené na zvýšení profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na 
zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Dotace na realizace projektu                 
činí 204,11 tis. Kč. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu - Program regenerace 
městských památkových rezervací a zón – dotace z Ministerstva kultury v souhrnné 
výši 1.855 tis. Kč je určena na obnovu kulturních památek ve vlastnictví města a 
objektů v majetku soukromých vlastníků. 
 

• Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu - obnova kult. památek 
prostřednictvím ORP – obdrželi jsme rozhodnutí Ministerstva kultury  o poskytnutí 
příspěvku ve výši 100 tis. Kč na obnovu fasády objektu bývalé české menšinové školy 
č.p. 655 (Svitavská 44). 
 

• Neinvestiční přijaté transfery od krajů – na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 
– schválenou částku 3,6 tis. Kč je možno využít buď na odbornou přípravu velitelů a 
strojníků, úhrady nákladů za uskutečněné zásahy popř. věcné vybavení jednotek. 
 

• Neinv. transfery z OPLZZ (projekt - Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb) – 
projekt byl v letošním roce ukončen, úprava rozpočtu koresponduje se skutečně 
poskytnutou výši dotace. 
 

• Neinv. transfery z OPŽP (projekt - Regenerace městských parků) – nárok na dotaci je 
vypočten ze skutečně realizovaných způsobilých výdajů projektu ve vazbě na 
realizované výběrové řízení,… 
 

• Neinvestiční přijaté transfery od obcí – je navržena úprava rozpočtu dle skutečného 
naplňování položky. 
 
 

2. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 24.929,47 tis. Kč byl k  
30.09.2015 naplněn na 76,68 %, tj. ve výši 19.114,88 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (13.569,44 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30.09.2015).  
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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 30.09.2015 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2014) 407 929,00
Prodej kovového šrotu 84 892,80
Prodej dřeva 41 130,00
Dědické řízení 31 391,00
Splátky starých pohledávek 13 817,00
Vratka nevyčerpaného finančního příspěvku 5 000,00
Prodej barevného plechu 3 930,00
Ostatní nahodilé příjmy menší než 500 Kč 1 343,68

CELKEM 589 433,48  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

• Pronájem pozemků – hrobová místa -  u této položky je navržena úprava rozpočtu dle 
skutečné výše příjmů z pronájmu. 
 

• Příjmy z poskytování služeb – parkovací automaty – příjmy se v letošním roce vyvíjejí 
příznivěji, než byl původní předpoklad, proto je navržena úprava rozpočtu. 
  

• Příjmy z poskytování služeb - aquapark - je navržena úprava rozpočtu podle skutečně 
realizovaných příjmů v letošní, velmi příznivé, plavecké sezóně. 
 

• Přijaté sankční platby – úpravy rozpočtu souvisí se skutečnými výnosy ze sankcí 
k 30.09. tohoto roku. 
 

• Přijaté neinvestiční dary – je navržena úprava rozpočtu o přijaté dary na rozvoj 
školství ve výši 284,10 tis. Kč od majitelů domů v městské památkové rezervaci. 
 

• Příjmy z úroků – původní předpoklad ve výši 70 tis. Kč se v letošním roce nepodaří 
naplnit, proto je navrženo snížení rozpočtu o 30 tis. Kč. 

 

• Ostatní přijaté vratky transferů – gymnázium – město Moravská Třebová poskytlo 
gymnáziu dotaci ve výši 110.000 Kč na úhradu nákladů na ubytování a stravování 
dojíždějících žáků v areálu vojenského školy ve školním roce 2014/2015 s termínem 
vyúčtování 31.08.2015. Dotace nebyla vyčerpána v poskytnuté výši, předmětem 
úpravy rozpočtu je proto vratka nevyčerpané části dotace. 
 

• Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrada nákladů pohřebného – město se 
opakovaně obrací na Ministerstvo pro místní rozvoj se žádostmi o úhradu nákladů 
pohřebného vynaložených z rozpočtu města (pohřby občanů bez příbuzných popř. 
bez majetku), rozpočet je tedy upraven o již přijatou náhradu ministerstva (zároveň je 
upravena i položka rozpočtových výdajů, ze které probíhá úhrada pohřbů – 
Pohřebnictví). 
 

• Kulturní služby Moravská Třebová - odvod z investičního fondu – odvod z investičního 
fondu je navázán na realizaci projektu rekonstrukce kinosálu – výměna sedaček a 
koberce, jehož realizace se přesouvá na 1. čtvrtletí roku 2016, proto i odvod 
z investičního fondu bude nařízen až začátkem příštího roku. 
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• Příjmy z věcných břemen – položka je k 30.09. již přeplněna, proto je navržena 
úprava rozpočtu. 
 

• Vratka nákladů z odstoupení od smlouvy o připojení k distribuční soustavě – město 
uzavřelo v minulosti smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložek zařízení 
distribuční soustavy v lokalitě Jihozápad a Dr. Jánského. Od obou smluv jsme 
v letošním roce ustoupili, dochází tedy k vypořádání již zaplacených záloh a 
vynaložených nákladů provozovatele. 
 

• Přijaté pojistné náhrady – úprava rozpočtu souvisí s přijatými plněními od pojišťovny  
z pojistné události vzniklé úderem blesku do budovy radnice a s předpokládaným 
plněním pojistné události z havárie vozidla do přečerpávací stanice  v Boršově. 
 

• Přijaté náhrady škody – úprava rozpočtu souvisí s již přijatými náhradami. 
 
 

• Ostatní nedaňové příjmy j.n. – je navržena úprava rozpočtu v souladu s plněním 
rozpočtové položky. 
 
 
 

II. Kapitálové příjmy a investiční transfery 
 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů a investičních transferů ve výši 41.970 tis. Kč byl k 
30.09.2015 naplněn na 55,01 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 23.087,42 tis. Kč. 
Propad v kapitálových příjmech je ovlivněn zejména nižším plnění u transferů na realizaci 
projektů spolufinancovaných z Evropské unie.  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

• Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku – město prodalo jedno z hrobových 
zařízení, proto je navržena úprava rozpočtu o příjem z prodeje. 

 

• Investiční transfery z regionální rady - Cesta od renesance k baroku – administrace 
poslední žádosti o platbu bohužel nebude ukončena v letošním roce. 
 

• Investiční transfery z OPŽP - Odkanalizování Udánek, Boršova a Sušic,… - projekt 
byl ukončen, celková výše poskytnuté dotace z operačního programu v letošním roce 
činí cca 750 tis. Kč. 
 

• Investiční transfery z IOP - Elektronizace procesů, digitalizace dat a konsolidace IT 
struktury TC Moravská Třebová – nenaplní se původní předpoklad ukončení 
administrace příjmové části projektu v letošním roce. Žádosti o platbu budou 
uspokojeny až v roce 2016. 
 

• Investiční transfery z OPŽP - Realizace úspor energie - ZŠ Palackého – úprava 
rozpočtu vychází z ukončené administrace 3 žádosti o platbu, ze kterých plyne 
celková výše poskytnuté dotace 23.960 tis. Kč. 

 

• Ostatní investiční přijaté transfery ze  SR - na rekonstrukci válečného hrobu obětí 2. 
sv. války – dotace ve výši 95 tis. Kč z prostředků Ministerstva obrany bude využita na 
úhradu části nákladů na rekonstrukci válečného hrobu Adolfa Cihláře. 
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III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů bez rozsáhlejších oprav majetku ve výši  
117.815 tis. Kč byl k 30.09.2015 vyčerpán na 68,65 %, tj. čerpání ve výši 122.068,13  tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Technické služby – pohřebnictví – rozpočet je navýšen o přijatou náhradu 
z Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

• Technické služby – pohřebnictví – naučná stezka – 1. etapa – uspořené náklady na 
realizaci stezky ve výši 20 tis. Kč jsou přesunuty do investičních výdajů položky - 
Rekonstrukce válečného hrobu obětí 2. sv. války - Adolf Cihlář. 
 

• Technické služby – péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – rozpočet je navýšen o 
výdaje na pořízení nových známek na psy a sáčků na psí exkrementy, které jsou 
předávány jednotlivým poplatníkům místního poplatku. 
 

• Opravy kanalizace města dle plánu obnovy a ostatní opravy – do rozpočtu města jsou 
zahrnuty výdaje na opravu přečerpávací stanice v Boršově, do které nabouralo 
osobní vozidla (záležitost je řešena jako pojistná událost z povinného ručení viníka). 

 
 

• ZŠ, ul. ČSA – tato příspěvková organizace má problém s rozpočtem mezd hrazených 
ze státního rozpočtu. Problém, v současné době předběžně vyčíslený na cca 110 tis. 
Kč, vznikl zejména nepokrytím mezd asistentky pedagoga v plném rozsahu z 
Pardubického kraje (nutno doplatit ze zdrojů města cca 70.000 Kč bez zákonných 
odvodů) a částečně také proplacením nevyčerpaných dovolených 4 odcházejících. 
Z výše popsaných důvodu je navržena úprava rozpočtu. 
 

• ZŠ, ul. Palackého – oprava střechy nad družinou – v průběhu realizace projektu byla 
zjištěna chyba v množství materiálu na sněhové zábrany (do projektu byla zahrnuta 
pouze ½ potřebného množství). 
 

• ZŠ, ul. Palackého – OPVK, Zvyšování kvality ve vzdělávání, výzva 56 – rozpočet je 
navýšen o přijatou dotaci na realizaci projektu školy z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, aktivit zaměřených na podporu výuky cizích 
jazyků.  
 

• ZŠ, ul. Palackého – OPVK, Zvyšování kvality ve vzdělávání, výzva 57 – rozpočet je 
navýšen o přijatou dotaci na realizaci projektu ze stejného operačního programu, 
aktivit zaměřených na zvýšení profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na 
zlepšování technických dovedností žáků základní školy. 
 

• ZŠ Kostelní nám. – základní škola vrátila městu příspěvek na realizaci výměnného 
pobytu žáků se školou v Lipsku, který se v letošním roce neuskuteční. 
 

• Náklady na energie a vodu u sportovišť města – navýšení rozpočtu odpovídá čerpání 
nákladů na vodu v areálu aquaparku. Spotřeba, ve srovnání s loňským rokem, 
narostla o 4.387 m3, což je dáno zejména délkou letošní plavecké sezóny a zvýšenou 
návštěvností aquaparku. 

 

•  Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotace ve výši 235,76 tis. Kč a  
237,50 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2015 a 
dále také o dotaci ve výši 22,70 tis. Kč na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin  
v 1. pololetí letošního roku. 
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• Revitalizace městských parků – původní rozpočet vycházel z cen uvedených v žádosti 
o dotaci, následné výběrové řízení cenu realizace snížilo. 
 

• Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka – úprava rozpočtu související 
s vícepracemi – prodloužením chodníků v revitalizované lokalitě. 
 

• Revitalizace údolní nivy Třebůvky v lokalitě Knížecí louka – biocentrum – nová 
informační tabule instalovaná v biocentru má investiční charakter, proto je navržen 
přesun výdajů na její pořízení do investic. 
 

• Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny – úspora nákladů na monitoring podzemní 
vody na Hamperku, který nebyl proveden z důvodu poklesu hladiny podzemní vody 
v letošním roce, je přesunuta do výdajů na utlumení populace holubů, s ohledem na 
jejich zvýšený výskyt v centru města. 
 

• Centrum volného času – mzdy a zákonné odvody - nařízením vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, dochází s účinností od 01.11.2015 ke zvýšení platových tarifů 
v průměru o 3 %.  
 

• Centrum volného času – ostatní provozní náklady – náklady na energie v novém 
objektu na Kostelním nám. byly na začátku roku odhadnuty, s ohledem na již zaslaná 
vyúčtování spotřeby v bývalém objektu na ulici Komenského a zároveň nastavené 
zálohy v novém objektu je navrženo navýšení rozpočtu o 40 tis. Kč. 
 

• Centrum volného času – napojení objektu na PCO – původně bylo součástí rozpočtu 
pouze zabezpečení 1. nadzemního podlaží, úprava rozpočtu zohledňuje napojení 
celého objektu na pult centrální ochrany městské policie. 
 

• Bezpečnost a veřejný pořádek – mzdy a zákonné odvody – i zde se úprava rozpočtu 
týká změny nařízením vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterým dochází 
s účinností od 01.11.2015 ke zvýšení platových tarifů v průměru o 3 %.  
 

• Bezpečnost a veřejný pořádek – platy pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné 
práce -  úprava rozpočtu souvisí s uzavřenými dohodami o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od 01.09.2015 – 31.08.2015 na pozice 
asistentů prevence kriminality, zařazené do struktury městské policie. Zřízená místa 
byla obsazena uchazeči o zaměstnání a maximální měsíční výše příspěvku na 1 
pracovní místo (mzda včetně zákonných odvodů) po celou dobu jejího zřízení činí 
15.000 Kč, což pokryje jejich mzdu včetně odvodů. 
 

• Požární ochrana – rozpočet je navýšen o dotaci z prostředků Pardubického kraje ve 
výši 3,6 tis. Kč na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů. 
 

• Činnost místní správy – platy a zákonné odvody – i tato úprava rozpočtu má vazbu na 
nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě (zvýšení platových tarifů o 3 %). 
 

• Činnost místní správy – ostatní osobní výdaje – součástí původního rozpočtu nebyly 
výdaje na zpracování chybějících kronik města a odchyt divokých holubů v prvním 
pololetí letošního roku. 
 

• Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – částka 105 tis. Kč vynaložená na 
upgrade vyvolávacího systému Občanského informačního centra je přesunuta do 
investičních výdajů (jedná se o technické zhodnocení) 
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• Činnost místní správy – provozní výdaje a výdaje na informatiku - odstranění škod po 
úderu blesku – jedná se o výdaje na odstranění škod způsobených bleskem 
(výpočetní technika, elektrorozvody, topný systém,…), které jsou kryté z pojistného 
plnění v rámci pojistné události. 
 

• Projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb – realizace projektu končí 
v letošním roce je proto navržena úprava rozpočtu dle skutečně vynaložených 
nákladů. 
 

• Elektronizace procesů, digitalizace dat a konsolidace IT struktury TC Moravská 
Třebová – část výdajů na realizaci projektu v rámci výzva 22 má charakter dodávky 
služeb, proto jsou přesunuty z investic. 
 

• Správa a údržba FVE – město v letošním roce uhradilo (na základě vystavených 
faktur) 2 platby za nakládání s elektroodpadem z fotovoltaických elektráren za roky 
2014 a 2015 v souhrnné výši cca 50 tis. Kč. Tyto výdaje nebyly zahrnuty do návrhu 
rozpočtu, proto je navržena úprava rozpočtu. 
 

• Náklady z odstoupení smlouvy o připojení k distribuční soustavě – výdaj souvisí 
s ukončenou smlouvou o budoucí smlouvě o zajištění přeložky a povinností města 
uhradit vzniklé náklady. 
 

• Areál Miltra – v rámci posouzení záměru koupě objektů v areálu firmy Miltra byl 
zpracován stavebně technický posudek stavu areálu. 
 

• Koncepce cyklodopravy ve městě – jedná se o zpracování studie proveditelnosti 
cykloopatření v Mor. Třebové. 
 

• Projekt Cesta od renesance k baroku - provozní výdaje – část výdajů je přesunuta 
z investic do provozu (s ohledem na jejich charakter). 
 

• Poskytnuté dary – dar byl poskytnut Dětskému domovu Moravská Třebová. 
 

• Ostatní činnost – odvod DPH finančnímu úřadu – rozpočet je upraven dle skutečného 
čerpání. 
 

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

 
Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků 49.000 Kč 
Provozní rezerva 296.368,66 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 68.865 tis. Kč byl k 30.09.2015 čerpán 
částkou 40.549,96 tis. Kč, tj. na 58,88 %. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav 
investičního majetku ve výši 1.310 tis. Kč byl k 30.09.2015 čerpán částkou 472,70 tis. Kč tj. 
na 36,08 %. 
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K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

• Protipovodňová opatření města Moravská Třebová – součástí rozpočtu v letošním 
roce budou pouze výdaje na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu 
životní prostředí, vlastní realizace proběhne v roce 2016. 
 

• Revitalizace údolní nivy Třebůvky v lokalitě Knížecí louka – biocentrum – výdaje na 
pořízení informační tabule jsou přesunuty z provozních výdajů (účetně se jedná o 
stavbu). 
 

• ZŠ Palackého - žaluzie do objektu – úprava rozpočtu vychází z realizovaného 
výběrového řízení.  
 

• Cesta od renesance k baroku – 5 tis. Kč je přesunuto do provozních výdajů. 
 

• Upgrade vyvolávacího systému MÚ – úhrada výdajů je kryta přesunem z provozního 
rozpočtu městského úřadu. 

 

• Vestavba šaten do východní tribuny zimního stadionu – výdaje na základě 
realizovaného výběrového řízení včetně víceprací souvisejících se vzduchotechnikou 
přesáhly schválený rozpočet o 110 tis. Kč. 
 

• Zřízení parkoviště u OC Morava – vítěz výběrového řízení nezahájí práce na výstavbě 
parkoviště do konce letošního roku. 
 

• Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého – studie – cena z výběrového řízení je výrazně 
nižší než původní předpoklad. 
 

• Muzeum - rekonstrukce kinosálu – realizace díla se přesouvá na leden 2015. 
 

• Rekonstrukce válečného hrobu obětí 2. sv. války Adolfa Cihláře – rozpočet je navýšen 
o jednak o dotaci z Ministerstva obrany a dále také o částku 20 tis. Kč, která pokrývá 
spolupodíl města na rekonstrukci (doplatek vychází z realizovaného výběrového 
řízení na dodavatele). 
 

• Projekt Singletrack Glacensis – v současné době probíhají přípravné práce pro 
podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu z INTERREG V-A Česká 
republika - Polsko. 
 

• Rozsáhlejší opravy majetku – regenerace MPR  - rozpočet je upraven o přijatou 
dotaci na regeneraci objektů v městské památkové rezervaci ve výši 1.855 tis. Kč, 
úpravy u jednotlivých položek jsou následující: 
Objekty ve vlastnictví města: 

- TGM 29/32 - restaurování a repase oken radnice 601 tis. Kč 
- TGM 39/27 – obnova vnitřního schodiště  43 tis. Kč 
- TGM 35/29 - restaurování vnitřního schodiště  146 tis. Kč 
- TGM 25/34 – obnova fasády    52 tis. Kč 

Celkem objekty ve vlastnictví města   842 tis. Kč  
  

Objekty soukromých vlastníků: 
- TGM 115/12 - obnova fasády do ulice Cechovní 100 tis. Kč 
- TGM 163/36 - obnova fasády    129 tis. Kč 
- Čs. armády 100/5 – restaurování konzol, portálu,… 268 tis. Kč 
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- Pivovarská 132/2 – obnova fasády   129 tis. Kč 
- TGM 57/17 – obnova střechy    55 tis. Kč 
- Zámecké nám. 56/2 – obnova oken a dveří  76 tis. Kč 
- TGM 113/8 – obnova střechy    127 tis. Kč 
- Cihlářova 14/1 – obnova fasády    129 tis. Kč 

 Celkem objekty soukromých vlastníků  1.013 tis. Kč 
 

Dále je rozpočet položky Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. 
vlastníkům upraven o spolupodíl města ve výši cca 285 tis. Kč. 
Rozpočet položky Svitavská 44 - obnova fasády je navýšena o dotaci z Ministerstva 
Kultury, programu Obnova kult. památek prostřednictvím ORP ve výši 100 tis. Kč. 
 
 

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30.09.2015 plyne: 
 
• upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 240.840 tis. Kč byl k 30.09. 

2015 naplněn na 76,32 %, tj. částkou ve výši 183.809,55 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 247.990 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
163.090,79 tis. Kč, tj. na 65,77 %, 
 

• součástí položek financování se na straně příjmů jsou zůstatky prostředků na účtech 
města, u kterých dochází v rámci tohoto rozboru ke snížení jejich zapojení. Součástí 
položek financování na straně příjmů je také půjčka na realizaci projektu úsporných 
opatření v objektech příspěvkových organizací města a půjčka od SFŽP na realizaci 
projektu týkajícího se rozšíření kanalizace a modernizace ČOV. Na straně výdajů patří do 
položek financování položka Splátky jistiny úvěrů  a od   1.1.2012  je součástí položek 
financování i položka Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů, 
která je využívána pro účtování faktur v režimu přenesené daňové povinnosti.  
 

• zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k  
30.09.2015 zachycuje následující tabulka: 

 
k 01.01.2015 k 30.09.2015

základní běžný účet 3 677 839,89 Kč 4 150 704,06 Kč
příjmový účet 16 400 164,82 Kč 18 254 410,78 Kč
účty u ČNB 7 412 812,08 Kč 4 783 359,69 Kč
výdajový účet vč. projektových účtů 16 042 899,40 Kč 33 172 271,25 Kč
fond rozvoje bydlení 126 473,43 Kč 132 488,48 Kč
sociální fond 97 297,95 Kč 70 650,68 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 43 757 487,57 Kč 60 563 884,94 Kč

depozitní účet 4 500 118,39 Kč 4 384,70 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 500 118,39 Kč 4 384,70 Kč  
 

 
 
 


