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Komentář k rozboru hospodaření k 30.04.2022 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Schválený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 234.900 tis. Kč byl k 30.04.2022 
naplněn částkou 96.134,03 tis. Kč na 40,93 %. 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) - třída 1 
 
Příjmy z daní 
 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní je uvedeno na stranách 5, 6 a 7 tabulkové části 
rozboru hospodaření. Na straně 8 je již uvedeno naplňování daní k 31.05.2022. 
 
Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2022) daňové příjmy ve výši 9.406,60 tis. Kč. Tato 
částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2021 zaslaných finančním úřadem na 
účet města až začátkem ledna 2022 (v roce 2021 byl tento doplatek o cca 453 tis. Kč nižší). 
 
Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 149.850 tis. Kč byl k 30.04.2022 naplněn 
na 31,04 % tj. na částku 46.520,33 tis. Kč. Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku 
jsou o více než 4,3 mil. Kč vyšší než ve stejném období roku 2021. Daňové výnosy meziročně 
v období 1-4/2022 vzrostly o více než 10 %. Meziroční růst za prvních 5 měsíců letošního roku 
dosahuje téměř 15 %. 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Schválený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 16.612 tis. Kč byl 
k 30.04.2022 naplněn na 59,50 %, tj. ve výši 9.884,44 tis. Kč. Naplňování jednotlivých 
správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.  
 
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2021
Rozpočet 2022

Skutečnost

k 30.04.2022

Odbor výstavby a územního plánování 730 850,00 700 000 258 000,00

Odbor vnitřních věcí 696 720,50 650 000 417 868,70

Obecní živnostenský úřad 168 190,00 150 000 67 340,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 13 510,00 0 0,00

Odbor dopravy 3 026 720,00 3 000 000 829 190,00

Odbor životního prostředí 105 875,00 100 000 48 900,00

Správní poplatky celkem 4 741 865,50 4 600 000,00 1 621 298,70   
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa – je 
navržena úprava rozpočtu v souladu s naplňováním položky. 
 

2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 
 

Celkový schválený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 31.950 tis. Kč byl 
k 30.04.2022 naplněn na 31,44 %, tj. ve výši 10.045,45 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (8.249,44 tis. Kč  
 
V tabulce č. 2 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde 
nespecifikované. 
 
Tab. č. 2 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

Ostatní nedaňové příjmy j.n.

(tzv.nahodilé příjmy)

Skutečnost

k 30.04.2022 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2021) 363 248,00

Vrácený dražební poplatek 8 000,00

Ostatní příjmy 7 722,20

CELKEM 378 970,20  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z pronájmů sbírkových předmětů (mumie) – město uzavřeno nájemní smlouvu 
s organizátorem výstavy Tutanchamon – jeho hrobka a poklady, která probíhá od 
25.04.2022 do 08.01.2023, na pronájem části sbírkových předmětů (mumie, 
náhrdelník, 3D model hlavy). Nájemné za dobu trvání nájmu je stanoveno na 
200 tis. Kč. 

 

 Příjmy z fin. vypořádání minulých let - doplatky nákladů na volby – z finančního 
vypořádání za rok 2021 vyplynuly nároky na doplatek nákladů vynaložených 
v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  v roce 2021 
(103,54 tis. Kč). 
 

 Přijaté pojistné náhrady – je navržena úprava rozpočtu v souladu s naplňováním 
položky, jejíž součástí jsou příjmy z pojistného plnění u hlášených událostí.  
 

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

 Vratka nevyčerpané dotace DDM – na základě zpracování závěrečné zprávy o realizaci 
projektu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
Moravská Třebová spolufinancovaného z OPVVV byla zaslána výzva k vrácení 
nevyužitých finančních prostředků ve výši 19.563 tis. Kč na účet MŠMT prostřednictvím 
účtu zřizovatele. Příspěvková organizace proto dne 24.03.2022 zaslala nevyčerpanou 
část dotace na účet města. 
 

 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – pohřebné – Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR uhradilo městu v letošním roce první část nákladů spojených se sociálními pohřby. 
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 Přijaté dary - SRPŠ Gymnázia v Moravské Třebové – SRPŠ poskytl městu dar ve výši 
26.667 Kč (výtěžek z benefiční akce Podvečer pro Ukrajinu) na úhradu nákladů 
spojených se začleňováním ukrajinských uprchlíků ve městě. 
 

 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Genext - soudní smír) – v souladu 
s uzavřeným soudním smírem se společnost Genext a.s. se zavázala uhradit městu 
částku 2.000.000 Kč, a to celkově ve třech splátkách pod ztrátou výhody splátek, 
přičemž první splátka ve výši 600.000 Kč byla splatná dne 31. prosince 2021; druhá 
splátka ve výši 700.000 Kč je splatná dne 31. prosince 2022; a třetí splátka ve výši 
700.000 Kč je splatná dne 31. prosince 2023. K 31.12.2021 uhradila společnost na účet 
města částku 800.000 Kč, v souladu se splátkovým kalendářem by tak v letošním roce 
měla uhradit 500.000 Kč, ne chybně uvedených 1,2 mil. Kč ve schváleném rozpočtu 
města. Proto je navrženo snížení rozpočtu o 700 tis. Kč.  
 

 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) – je navržena úprava 
rozpočtu v souladu s naplňováním položky. 
 
 

3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

Schválený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 34.010 tis. Kč byl k 30.04.2022 naplněn na 
0,59 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 201,61 tis. Kč. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí – příjem z prodeje stavebních pozemků 
v lokalitě Jihozápad činí 34.573.600 Kč, ostatní příjmy z předpokládaných prodejů 
v letošním roce jsou odhadnuty na cca 700 tis. Kč, je proto navržena úprava rozpočtu 
odpovídající celkovým očekávaným příjmům. 
 

 
 
4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový schválený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 36.488 tis. Kč byl 
k 30.04. 2022 naplněn na 81,35 %, tj. celkem 29.683,81 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých 
dotací i dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na straně 4 tabulkové části rozboru 
hospodaření. 
 
Celkový schválený rozpočet investičních transferů (dotací) ve výši 15.400 tis. Kč byl 
k 30.04.2022 naplněn na 39,47 %, do rozpočtu bylo přijato celkem 6.078,89 tis. Kč.  
 
V tab. č. 3 je uveden přehled neinvestičních přijatých transferů od obcí za výkon přenesené 
působnosti. 
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Tab. č. 3 – Transfery (dotace) od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.04.2022 (v Kč)

Vranová Lhota 1 500,00

|Borušov 3 000,00

Linhartice 1 500,00

Rychnov na Moravě 1 500,00

Třebařov 4 500,00

Městečko Trnávka 1 500,00

Koruna 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 15 000,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR – příspěvek podle 
zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022  – na základě zákona 
519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 byl městu poskytnut příspěvek 
ze státního rozpočtu za bonusové období 22.11.2021 – 31.01.2022 ve výši 623,42 tis. 
Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu - na financování výkonu 
přenesené působnosti v oblasti SPOD – v souladu s oznámením MPSV ČR byl městu 
přiznán transfer na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-
právním ochrany dětí na rok 2022 ve výši 3.738 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu - na výkon sociální práce 
mimo SPOD – dotace z MPSV ČR v souhrnné výši 800,06 tis. Kč je poskytnuta na 
výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2022. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu - na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v lesích – rozhodnutím odboru životního prostředí Pardubického 
kraje byl městu poskytnut finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 
v nestátních lesích za rok 2020 ve výši 23.811 Kč. 
 

 Neinv. transfery přijaté od krajů - na podporu poskytování sociálních služeb -   
v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem 
108/2006 Sb., o sociálních službách byly městu poskytnuty dotace pro příspěvkovou 
organizaci Sociálních služby města Moravská Třebová na zajištění těchto služeb: 

- domov pro seniory   9.938.400 Kč, 
- domov se zvláštním režimem 2.025.600 Kč, 
- pečovatelská služba  1.061.600 Kč. 
- odlehčovací služba   124.000 Kč. 

Jedná se o první splátku účelové dotace, která činí 40 % z vypočtené optimální varianty. 
 

 Neinv. transfery přijaté od krajů  - potravinová pomoc ZŠ Palackého – základní škola 
se zapojila do projektu Pardubického kraje Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální 
nouzi v Pardubickém kraji III, 2. zálohová platba dotace byla ve výši 13.860 Kč. 
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 Neinv. transfery přijaté od krajů – festival Dny slovenské kultury – Pardubický kraj 
podpořil tradiční festival pořádaný příspěvkovou organizací města Kulturní služby 
dotací ve výši 50.000 Kč z programu Tvář Pardubického kanceláře hejtmana na rok 
2022. 
 

 Neinv. transfery přijaté od krajů – Program podpory kultury a památkové péče – v rámci 
programu byly podpořeny následující akce Kulturních služeb města Moravská Třebová: 

- Restaurování renesanční křtitelnice z roku 1542 30.000 Kč, 
- Zámecké kulturní léto     20.000 Kč, 
- Dožínkové slavnosti – Slamák    20.000 Kč 
- Festival pouličních divadel a cirkusové tvorby  20.000 Kč. 

 Podporu získala i akce Zámecké kejkle a kratochvíle, která se ale v letošním roce 
z finančních důvodů nebude konat. 
 

 Neinv. a inv. transfery - ZŠ Kostelní nám. - výzva 47 – projekt podpořené z IROP, výzvy 
47 – Infrastruktura základních škol, zaměřený na rekonstrukce odborných učeben a 
zajištění bezbariérovosti objektu školy byl dokončen v roce 2021. Dotace vážící se 
k části výdajů projektu byla městu poskytnuta až v letošním roce (vzhledem 
k problémům ministerstva s proplácením části dotací v závěru minulého roku). Úpravy 
rozpočtu korespondují se skutečně poskytnutou výší dotací. 
 

 Investiční přijaté transfery od krajů  - zvýšení cykloturistické atraktivity regionu MTJ – 
město uspělo se žádostí o dotaci z prostředků Pardubického kraje, programu „Podpora 
budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“. Podali jsme žádost o 
dotaci na projekt, jehož výstupem bude instalace 3 nabíjecích stanic TYP Powebox.one 
6P.  Každá stanice bude schopná zároveň obsloužit šest majitelů elektrokol přes 
nabíjecí kabel a dva majitelé prostřednictvím vlastních nabíječek. Ke každé stanice 
bude dodán kabelový pack obsahující sadu kabelů pro různé typy baterií. Nabíjecí 
stanice budou instalovány v těchto lokalitách: rekreační areál Knížecí louky (nástup na 
singltreky, on-line dráha, pumptrack, workout), areál TJ Slovan Moravská Třebová a 
atletický stadion sídliště Západní. Celkové očekávané náklady na vybudování stanic 
jsou vyčísleny na cca 230.000 Kč, poskytnutá dotace činí 157.000 Kč. 

 
 
II. Běžné a investiční (kapitálové) rozpočtové výdaje 
 

5. Běžné výdaje – třída 5 
 
Souhrnný upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 223.300 tis. Kč byl 
k 30.04.2022 vyčerpán na 31,15 %, tj. čerpání ve výši 69.561,19 tis. Kč. 
 
Komentář k ostatním navrženým úpravám rozpočtu: 
 

 Silnice a komunikace – údržba, opravy a obnova komunikací – do rozpočtu města byl 
zahrnut předpokládaný spolupodíl města na rekonstrukci komunikace v části města 
Sušice (užívané jako objízdná trasa při uzavření ulice Lanškrounské v minulém roce) 
ve výši 660 tis. Kč. Z uzavřené smlouvy o finanční spoluúčasti (schválené 
zastupitelstvem města) plyne spolupodíl města ve výši 2.158,19 tis Kč. Proto je 
navrženo navýšení rozpočtu položky o 1.500 tis. Kč. Další navýšení rozpočtu o částku 
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20 tis. Kč souvisí se záměrem pořízení mobilní aplikace pro platbu parkovného zejména 
na náměstí.  
 

 Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská – část výdajů projektu má 
neinvestiční charakter, je proto navržen přesun částky 600 tis. Kč mezi investičními a 
provozními výdaji. 
 

 MŠ Jiráskova – rozpočet je navýšen o náklady související se stravováním ukrajinských 
dětí v březnu a části dubna, kdy rodiče dětí za stravování neplatili. 
 

 ZŠ Palackého – základní škola zajišťovala stravování žáků, asistentky a praktikantů  
v adaptační třídě, rozpočet je proto navýšen o náklady s tím spojené (po odečtení daru, 
který škola obdržela  od Nadace Charty 77 – Konta bariéry, z Fondu Ukrajina).  
 

 Správa a údržba veřejného prostranství - mobiliář  – do rozpočtu města nebylo zahrnuto 
plánované osazení 36 stojanů na kola v centru města a na zámku a doplnění laviček a 
stolu v lokalitě Křížového vrchu. Záměr obměny a doplnění mobiliáře byl odsouhlasen 
vedením města a komisí památkové péče, náklady na pořízení mobiliáře a jeho osazení 
jsou vyčísleny na 550 tis. Kč.  
 

 Správa hřbitovů – rozpočet je navýšen o příspěvek poskytnutý z Ministerstva pro místní 
rozvoj na zajištění sociálních pohřbů ve výši 25 tis. Kč. 
 

 Úklidové služby – veřejné prostranství – rozpočet je navýšen ve vazbě na potřeby 
údržby a oprav na pronajatých pozemcích města Jedná se o zejména o výdaje spojené 
s údržbou zahrádek (např. oprava studny), opravy plotů kolem pronajatých pozemků, 
postupné výměny a opravy starších plotů kolem pozemků města,… tyto výdaje byly 
každoročně v řádech tisíců Kč, ale v poslední době dosluhují staré městské ploty po 
celém městě a vzhledem k aktuálnímu růstu cen rostou i náklady s opravami spojené. 

 

 Opravy a výměna kanalizace dle plánu obnovy – částka 90 tis. Kč je přesunuta do 
investičních výdajů, položky Kanalizační přípojka - Bezručova, Tyršova, s ohledem na 
charakter realizovaných prací. 
 

 ZŠ, ul. Palackého Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi v PK III – základní škola se 
zapojila do projektu Pardubického kraje Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální 
nouzi v Pardubickém kraji III, rozpočet je navýšen o 2. zálohovou platbu dotace ve výši 
13.86 tis. Kč. 
 

 Kulturní služby města – částka 53 tis. Kč je přesunuta zpět do rozpočtu města – položky 
Vystoupení zahraničního umělce na Dnech slovenské kultury z důvodu plateb 
zahraničním rezidentům (slovenským umělcům vystupujícím v rámci festivalu Dny 
slovenské kultury). Platby umělcům za vystoupení převzalo město (ve vazbě na zákon 
o DPH). 
Rozpočet muzea je navýšen o částku 200 tis. Kč, související s výnosem z pronájmu 
části sbírkových předmětů na výstavu Tutanchamon – jeho hrobka a poklady. Částka 
200 tis. Kč je určena na přípravu a tvorbu nové muzejní expozice. 
Dále je upraven rozpočet příspěvkové organizace o dotace z rozpočtu Pardubického 
kraje, programů Tvář Pardubického kanceláře hejtmana na rok 2022 a Programu 
podpory kultury a památkové péče na následující akce: 



 7 

- Festival Dny slovenské kultury    50.000 Kč, 
- Restaurování renesanční křtitelnice z roku 1542 30.000 Kč, 
- Zámecké kulturní léto     20.000 Kč, 
- Dožínkové slavnosti – Slamák    20.000 Kč 
- Festival pouličních divadel a cirkusové tvorby  20.000 Kč. 

 

 Správa a dovybavení areálu na Knížecí louce – v rámci rozšíření prvků na Knížecí 
louce byla realizována další živá vrbová výsadba v hodnotě 70 tis. Kč, která nemá 
charakter investičních výdajů a nebyla součástí schváleného rozpočtu města. 
 

 Sociální služby – rozpočet příspěvkové organizace je navýšen o dotaci z Ministerstva 
práce a sociální věcí v souhrnné výši 13.149,60 tis. Kč určenou na zajištění 
poskytovaných sociálních služeb. Dotace je mezi jednotlivé provozované sociální 
služby rozdělena takto: 

- domov pro seniory   9.938.400 Kč, 
- domov se zvláštním režimem 2.025.600 Kč, 
- pečovatelská služba  1.061.600 Kč. 
- odlehčovací služba   124.000 Kč. 

Jedná se o první splátku účelové dotace, která činí 40 % z vypočtené optimální 
varianty. 

 

 Bezpečnost a veřejný pořádek – je navržen přesun mezi přímými mzdovými náklady 
strážníků a náhradami za nemoc ve výši 20 tis. Kč (vzhledem k přečerpání položky 
určené na náhrady). 
 

 Činnost místní správy – platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje – částka 67 tis. Kč 
je přesunuta z platů do dohod mimo pracovní poměr a má vazbu na 2 uzavřené dohody 
se zaměstnankyněmi na rodičovské dovolené na práce související s agendou 
územního plánování a na administrativní práce. 
 

 Činnost místní správy – náhrady mezd v době nemoci – epidemie COVID se na 
městském úřadě projevila naplno v prvním čtvrtletí letošního roku, z tohoto důvodu 
výrazně vzrostly náhrady za nemoc. 
 

 Činnost místní správy – krizové řízení – z rezervy vyčleněné na krizové řízení je 
přesunuta částka 210 tis. Kč určená na náklady spojené s epidemií COVID (nákup 
ochranných pomůcek, testování zaměstnanců,…), a na náklady v souvislosti 
s ukrajinskými uprchlíky ve městě (zřízení a provoz adaptační třídy, asistentku 
v mateřské škole, překladatelku,…).  
 

 Ostatní činnost – vratky nevyčerpaných dotací 2021 – rozpočet je navýšen o vratku 
nevyčerpané dotace příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a zařízení pro další 
vzdělávání Moravská Třebová určené na realizaci projektu spolufinancovaného 
z OPVVV. Příspěvková organizace zaslala nevyčerpanou část dotace ve výši 
19,56 tis. Kč na účet města. 
 

 Demolice budovy tržnice – očekávané náklady demolice budou nižší, než byl původní 
předpoklad. 
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6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Schválený rozpočet investičních výdajů ve výši 53.100 tis. Kč byl k 30.04.2022 čerpán částkou 
4.974,23 tis. Kč, tj. na 9,37 %.  
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská – část výdajů akce má 
neinvestiční charakter, je proto pouze navržen přesun částky 600 tis. Kč z investiční 
části rozpočtu města do běžných výdajů. 
 

 Veřejný prostor Svitavská – navýšení ceny se týká úprav chodníků a komunikace  před 
bytovým domem (u prodejny D-HOLZ). S dodavatelem byl uzavřen dodatek ke 
smlouvy, který se týká navýšení ceny za okolnosti, které investor nepředvídal:  

- z důvodů špatných výsledků statických zkoušek bylo nutné provést sanaci 
podloží. Pod dlažbou parkoviště byla zvýšena vrstva kameniva o 30 cm a byla 
položena výztužná síť. Pod dlažbou chodníků byla zvýšená vrstva kameniva o 
10 cm. S těmito opatřeními je spojeno navýšení množství vytěženého materiálu, 
jeho odvoz a skládkovné, 

- z důvodů snížení nivelity asfaltové cesty u prodejny byla navržena úprava řešení 
chodníků kolem rohu bytového domu. Aby nezůstal odkrytý sokl domu, bylo 
navrženo výškový rozdíl mezi novým chodníkem a stávajícím ukončením 
obložení soklu upravit pomocí chodníkových obrubníků a stěny z palisád.  Z toho 
vyplynuly změny v rozpočtu akce.   

Uvedené změny navýší celkovou sjednanou cenu díla cca 500 tis. Kč. 
 

 Olomoucká 2 - vestavba spisovny – náklady, které vzešly z realizovaného zadávacího 
řízení, přesahují schválený rozpočet o cca 200 tis. Kč, je proto navržena úprava 
rozpočtu. 
 

 Lokalita Jihozápad – PD – postupně jsou zpřesňovány výdaje a uzavírány smlouvy 
s jednotlivými dodavateli. Aktuální navýšení rozpočtu činí 200 tis. Kč, další úpravy 
budou předmětem následujících rozborů hospodaření města (ve vazbě na realizované 
práce). 
 

 Kanalizační přípojka - Bezručova, Tyršova – částka na rekonstrukci přípojky je 
přesunuta z běžných výdajů, položky Opravy a výměna kanalizace města dle plánu 
obnovy. 
 

 Rekonstrukce osvětlení - zimní stadion – záměrem města je výměna hlavního osvětlení 
zimního stadionu. Předmětem zakázky jsou zejména tyto práce: 

- demontáž stávajícího osvětlení 
- dodávka nového osvětlení  
- montáž nového osvětlení včetně pomocných uchycovacích konstrukcí, 

kabeláže, řídicího systému a dalších požadavků  
- konfigurace, naprogramování a oživení systému 
- zaškolení obsluhy 
- výchozí revize 
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 Cílem je snížit provozní náklady a to snížením energetické náročnosti hlavního 
osvětlení při zvýšení světelného výkonu a prodloužením intervalu výměny světelných 
zdrojů. 
 

 Zvýšení cykloturistické atraktivity regionu MTJ  - nabíjecí stanice pro elektrokola – 
město uspělo se žádostí o dotaci z prostředků Pardubického kraje, programu „Podpora 
budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“. Podali jsme žádost o 
dotaci na projekt, jehož výstupem bude instalace 3 nabíjecích stanic na elektrokola.  
Celkové očekávané náklady na vybudování stanic jsou vyčísleny na cca 230.000 Kč, 
poskytnutá dotace činí 157.000 Kč. 
 

 SH – ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sušice  - investiční dotace – sbor dobrovolných 
hasičů se obrátil na město se žádostí o investiční dotaci na pořízení staršího 9místného 
dodávkového vozidla. Stávajícího vozidlo již není v takovém technickém stavu, aby 
bylo schopno dalšího provozu. Vzhledem k tomu, že sbor má rozšířenou dětskou 
základnu je bez automobilu velmi obtížně zajistit dopravu dětí a výbavy na závody. 
Z výše uvedených důvodu požádal sbor město o dotaci ve výši 200 tis. Kč. 
 
 

III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30.04.2022 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 284.310 tis. Kč byl k 30.04.2022 
naplněn na  36,02 %, tj. částkou ve výši 102.414,53 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 276.400 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 74.535,42 tis. Kč, 
tj. na 26,97 %. 
 

 součástí položek financování na straně příjmů je zapojení zůstatků finančních prostředků 
na účtech města a účelových fondech. Na straně výdajů jsou pak součástí položek 
financování splátky jistin přijatých úvěrů a půjček a dále pak 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 30.04.2022 zachycuje následující tabulka: 

k 01.01.2022 k 30.04.2022

základní běžný účet 379 712,33 Kč 2 121 604,98 Kč

příjmový účet 25 107 716,13 Kč 24 008 147,68 Kč

účty u ČNB 16 767 823,93 Kč 8 744 758,43 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 40 475 117,20 Kč 72 523 034,27 Kč

fond rozvoje bydlení 152 333,59 Kč 152 338,66 Kč

sociální fond 98 334,11 Kč 1 259 016,54 Kč

sbírkový účet 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 82 981 037,29 Kč 108 808 900,56 Kč

depozitní účet 6 035 000,00 Kč 0,00 Kč

účet jistin 0,00 Kč 0,00 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 6 035 000,00 Kč 0,00 Kč  
 


