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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2022 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
 
I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 250.183 tis. Kč byl k 30. 6. 2022 
naplněn částkou 155.387,73 tis. Kč na 62,11 %.  
 
Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 50.907 tis. Kč byl k 30. 6. 2022 
naplněn částkou 41.717,59 tis. Kč na 81,95 %.  
 
V další části komentáře k běžným a kapitálových rozpočtovým příjmům je uveden komentář 
zejména k příjmům z daní a položkám, 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 k 30. 6. 2022 je uvedeno na stranách 6 - 9 
tabulkové části rozboru hospodaření, na straně 9 jsou již do přehledu doplněny o daňové 
výnosy za červenec letošního roku. Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému 
období minulého roku (leden – červen) činí více než 12 % (8.937,66 tis. Kč). Za období 
leden – červenec byl zaznamenán další meziroční nárůst daňových výnosů již o více než 
15 % (13.907,45 tis. Kč).  
Nejvýnosnějšími měsíci z pohledu daňových příjmů bývají tradičně letní měsíce (červenec 
a srpen). Daňové příjmy v červenci 2022 dosáhly 22.982,45 tis. Kč, což je o téměř 5 mil. Kč 
vyšší výnos, než v roce 2021. Z přehledu je vidět, že již za období 1 – 7/2022 došlo 
k přeplnění příjmů u daně z příjmů právnických osob oproti schválenému rozpočtu. Výnosy 
meziročně vzrostly o více než 10 %.  
Podle nejaktuálnější daňové predikce pro rok 2022 by daňové příjmy obcí a krajů měly v 
letošním roce překonat jejich inkaso z roku 2021. Na tom by se měla podílet především daň 
z přidané hodnoty. Naopak je prozatím předpokládán významnější meziroční pokles inkasa 
daně z příjmů právnických osob, což ale v rozporu s aktuálním vývojem tohoto příjmů u 
města v období 1 – 7/2022.   
Na základě stávajícího vývoje daňových příjmů lze předpokládat, že schválený rozpočet by 
měl být naplněn.  
 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 Sdílené daně – daň z příjmů právnických osob - s ohledem na aktuální vývoj 
daňových výnosů je navrženo navýšení této položky rozpočtu o 3 mil. Kč. Daňové 
příjmy budou dále sledovány a rozpočet případně aktualizován podle jejich vývoje. 

 

 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi – částka 7.920 tis. Kč představuje 
převody této daně pro rok 2022 (daňové přiznání za rok 2021). Tato položka 
koresponduje s položkou daň z příjmů právnických osob za obec zahrnutou 
v ostatních činnostech běžných výdajů. Tato daň je pouze převáděna mezi výdaji 
a příjmy rozpočtu města.  
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Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Schválený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 16.617 tis. Kč byl 
k 30. 6. 2022 naplněn na 82,16 %, tj. ve výši 13.651,96 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 30.06.2022

Odbor výstavby a územního plánování 730 850,00 700 000 352 250,00

Odbor vnitřních věcí 696 720,50 650 000 686 507,60

Obecní živnostenský úřad 168 190,00 150 000 102 935,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 13 510,00 0 3 580,00

Odbor dopravy 3 026 720,00 3 000 000 1 369 135,00

Odbor životního prostředí 105 875,00 100 000 75 100,00

Správní poplatky celkem 4 741 865,50 4 600 000,00 2 589 507,60  
 
 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 31.695 tis. Kč byl k 30. 6. 
2022 naplněn na 51,81 %, tj. ve výši 16.422,56 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (12.105,72 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 6. 2022).  
 
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 

30.06.2022

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2021) 363 247,00

Vrácený dražební poplatek 8 000,00

Prodej PU panelů 7 560,00

Ostatní příjmy 11 148,20

CELKEM 389 955,20  
 

 

K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Pronájem pozemků – hrobová místa - je navržena úprav rozpočtu v souladu 
s naplňováním položky. 
 

 Přijaté pojistné náhrady – do rozpočtu jsme přijali další pojistné plnění v souhrnné výši 
cca 65 tis. Kč, je proto navržena úprava rozpočtu.  
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 Přijaté náhrady škody - je navržena úprav rozpočtu v souladu s naplňováním položky. 
 

 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – pohřebné – Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR uhradilo městu v letošním roce další část nákladů spojených se sociálními pohřby. 
 

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

3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 35.270 tis. Kč byl k 30. 6. 2022 naplněn na 
99,03 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 34.928,75 tis. Kč. 
 
 
4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 52.021 tis. Kč byl 
k 30. 6. 2022 naplněn na 70,53 %, tj. celkem byly přijaty neinvestiční dotace ve výši 
36.690,32 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude město teprve 
přijímat je uveden na straně 4 tabulkové části rozboru hospodaření. 
 
Celkový upravený rozpočet investičních transferů (dotací) ve výši 15.637 tis. Kč byl k 30. 6. 
2022 naplněn na 43,42 %, tj. celkem jsme obdrželi investiční dotace ve výši 6.788,84 tis. Kč. 
 
V tab. č. 3 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých transferů od obcí za 
výkon přenesené působnosti. 
 
Tab. č. 3 – Transfery od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.06.2022 (v Kč)

Dětřichov u Moravské Třebové 1 500,00

Vranová Lhota 1 500,00

|Borušov 3 000,00

Linhartice 1 500,00

Dlouhá Loučka 3 000,00

Staré Město 1 500,00

Rychnov na Moravě 3 000,00

Třebařov 7 500,00

Kunčina 1 500,00

Městečko Trnávka 6 000,00

Koruna 3 000,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 33 000,00  
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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 
591/20021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 byl městu poskytnut doplatek 
příspěvku za bonusové období 22. listopadu 2021 – 31. ledna 2022 ve výši 
23,44 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na Program regenerace městských 
památkových rezervací a zón – v letošním roce obdrželo město z Ministerstva kultury, 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón souhrnnou dotaci ve výši 1.290 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výstavu Půl tisíciletí gobelínů na 
zámku v Mor. Třebové - historie a současnost – záštitu nad výstavou Půl tisíciletí 
gobelínů, historie a současnost udělilo Ministerstvo kultury, které zároveň z programu 
Podpora expozičních a výstavních projektů podpořilo tuto výstavu finančním 
příspěvkem ve výši 80 tis. Kč. Příspěvek je určen pro příspěvkovou organizaci města 
Kulturní služby města Moravská Třebová. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - publikaci 150 let muzejnictví v Mor. 
Třebové: 150 let vyprávění o předmětech – z programu Ministerstva kultury Podpora 
standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií jsme obdrželi dotaci ve výši 
80 tis. Kč na prezentaci sbírky moravskotřebovského muzea z let 1872 – 2022. 
Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci města Kulturní služby města Moravská 
Třebová. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na Blue-Boty pro Městskou knihovnu - 
program VISK 3 – neinvestiční dotace z programu VISK 3 ve výši 82 tis. Kč je určena 
na pořízení sady interaktivních robotů (Blue-Botů) včetně nabíjecích stanic, podložek 
a TacTile čteček sloužících k naprogramování robotů. Projekt bude realizovat 
příspěvková organizace Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. 
 

 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 sociálních služeb. 
Jednotlivé poskytované sociální služby budou v roce 2022 podpořeny takto: 
- pečovatelská služba  2.312.000 Kč 
- domov pro seniory   19.877.000 Kč 
- domov se zvláštním režimem 4.051.000 Kč 
- odlehčovací služba   308.000 Kč 

Úprava rozpočtu se týká druhé splátky účelové dotace, která činí ale pouze 80 % 
z vypočtené optimální varianty, což v našem případě znamená celkový pokles v 
poskytnutých dotacích o 6.326.000 Kč. Pardubický kraj avizoval určité dofinancování 
vzniklého schodku ze státního rozpočtu, zatím není jasné v jaké výši, bližší informace 
bychom měli mít k dispozici koncem léta.   
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 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – požární technika a věcné prostředky jednotek 
SDH – Pardubický kraj podpořil dotací ve výši maximálně 7.000 Kč z programu 
Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a 
věcných prostředků požární ochrany na období 2021 – 2024, pořízení zásahových 
oděvů a zásahové obuvi našich jednotek SDH. 
 

 Neinv. převody z Národního fondu - Nová expozice ve věži zámku – na základě 
podání žádosti o platbu jsme obdrželi neinvestiční část dotace na realizaci projektu na 
vybudování nové expozice ve věži zámků v minulém roce ve výši téměř 670 tis. Kč.  
 

 Inv. transfery ze SFDI - Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov -  
II. a III. etapa – je navržena úprava rozpočtu dle uzavřené smlouvy o poskytnutí 
dotace na realizaci projektu Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - 
Útěchov -  II. a III. etapa. V roce 2022 poskytne SFDI městu dotaci v maximální výši 
6.784,76 tis. Kč. 
 

 Investiční převody Národního fondu - Nová expozice ve věži zámku – projekt měl i 
investiční části, spolu s neinvestiční dotací jsme obdrželi i cca 65 tis. Kč vázaných na 
investiční výdaje na vybavení nové expozice. 
 
 
 

 
5. Běžné výdaje – třída 5 
 
Souhrnný upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 238.490 tis. Kč byl 
k 30. 6. 2022 vyčerpán na 48,00 %, tj. čerpání ve výši 114.482,42 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Rekonstrukce kanalizace a komunikace ulice Svitavská – část výdajů akce má 
neinvestiční charakter, je proto pouze navržen přesun částky 4.400 tis. Kč z investiční 
části rozpočtu města položky Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská do 
běžných výdajů. 
 

 Energetické hospodářství a poradenství – do úprav rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na 
zpracování plánu energetického auditu – jde o seznam všech ucelených částí 
energetického hospodářství (každé lokálně (např. budovy města a příspěvkových 
organizaci) nebo funkčně (např. VO) ohraničené místo). Jde o první krok, který je 
potřeba pro zpracování energetických auditů. Povinnost jejich zpracování plyne 
z energetického zákona, který říká, že každá obec, jejíž průměrná roční spotřeba 
přesahuje dva po sobě jdoucí kalendářní roky 500 MWh, má povinnost mít 
zpracovaný energetický audit. 
 

 Odpadové hospodářství - příprava projektu Nádoby k rodinným domům pro město 
Mor. Třebová – město uzavřeno smlouvu o zpracování studií, analýz a žádosti o 
podporu v rámci vhodné výzvy v Operačním programu životního prostředí 2021 – 
2027 včetně manažerského řízení realizace projektu a organizace zadávacího řízení 
na plánovaný projekt Nádoby k rodinným domům pro město Moravská Třebová. 
Součástí úpravy rozpočtu jsou dílčí náklady na přípravné práce. 
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 Správa hřbitovů – Mor. Třebová a Boršov – rozpočet je navýšen o příspěvek 
poskytnutý z Ministerstva pro místní rozvoj na zajištění sociálních pohřbů. 
 

 Skupinový vodovod Moravskotřebovska – částka 90 tis. Kč je přesunuta z investičních 
výdajů a je určena na opravu havárie vodovodu v Udánkách. 
 

 Městská knihovna – program VISK 3 – Blue-Boti – knihovna uspěla se žádostí o 
dotaci z Ministerstva kultury, programu VISK 3 (82 tis. Kč), která je určena na pořízení 
sady interaktivních robotů (Blue-Botů) včetně nabíjecích stanic, podložek a TacTile 
čteček sloužících k naprogramování robotů. 
 

 Městská knihovna – příspěvek na úhradu mzdových nákladů – úprava rozpočtu 
souvisí se změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kde 
došlo k navýšení základních platů v příloze 1 o 10 % od 1. 9. 2022. 
 

 Mateřské centrum Krůček - coworkingové centrum – dotace ve výši 100 tis. Kč 
v rámci schváleného rozpočtu vycházela z hrubého odhadu nákladů na provoz 
coworkingového centra – Kanclárny, kde v loňském roce vznikly sdílené kanceláře 
plně vybavené potřebnou technikou. Ze zpřesnění nákladů na základě provozu 
v prvním pololetí letošního roku vyvstala potřeba dofinancování provozu ve výši 
79.652 Kč. 
 

 Kulturní služby města – rozpočet je navýšen o následující dotace z Ministerstvo 
kultury:  

- výstava Půl tisíciletí gobelínů na zámku v Mor. Třebové - historie a současnost 
– záštitu nad výstavou udělilo Ministerstvo kultury - 80 tis. Kč 

- publikace 150 let muzejnictví v Mor. Třebové: 150 let vyprávění o předmětech 
– 80 tis. Kč 

Dále je rozpočet příspěvkové organizace navýšen ve vazbě změnu nařízení vlády č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů, kde došlo k navýšení základních platů v příloze 1 o 
10 % od 1. 9. 2022. 

 

 Projekty zámku a muzea – vyčleněná částka 1,5 mil. Kč je určena na výdaje spojené 
s rekonstrukcí budovy muzea včetně vybudování nové expozice a podání žádosti o 
dotaci (architektonická studie, projektová dokumentace, studie nové expozice, dotační 
management). 
 

 Propagace a prezentace města – částka 55 tis. Kč je přesunuta do investičních 
výdajů, položky Informační kiosek - Brána času (s ohledem na charakter 
realizovaných výdajů). 
 

 Nákl. na energii a vodu u sportovišť  města – vodné a stočné aquapark – vzhledem 
k teplému počasí v červnu letošního roku výrazně vzrostla spotřeba vody v areálu 
aquaparku (v červnu bylo spotřebováno 2.585 m3). Při předpokladu podobné spotřeby 
v ostatních letních měsících není výše schváleného rozpočtu dostatečná, je proto 
navrženo navýšení rozpočtu o 250 tis. Kč. 
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 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny – údržba vzrostlých stromů – záměrem 
města je zpracování posudků části vzrostlých stromů odbornou firmou v souvislosti 
s opakovanými mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami, v jejichž 
důsledku došlo k pádů stromů v areálu hřbitova a na ulici Dvorní, a to i přesto, že 
běžné prohlídky a údržba stromů jsou správcem (Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o.) pravidelně zajišťovány. Výstupem posudků budou doporučení ke 
kácení, rozsáhlejší údržbě, provedení tahových zkoušek,… Předpokládané náklady 
na zpracování posudků jsou vyčísleny na cca 100 tis. Kč 
 

 Sociální služby - domov pro seniory vč. DZR a odlehčovací služby – 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 sociálních služeb. 
Jednotlivé poskytované sociální služby budou v roce 2022 podpořeny takto: 
- pečovatelská služba  2.312.000 Kč 
- domov pro seniory   19.877.000 Kč 
- domov se zvláštním režimem 4.051.000 Kč 
- odlehčovací služba   308.000 Kč 
Úprava rozpočtu se týká druhé splátky účelové dotace, která činí ale pouze 80 % 
z vypočtené optimální varianty, což v našem případě znamená celkový pokles v 
poskytnutých dotacích o 6.326.000 Kč. Pardubický kraj avizoval určité dofinancování 
vzniklého schodku ze státního rozpočtu, zatím není jasné v jaké výši, bližší informace 
bychom měli mít k dispozici koncem léta.  Případný problém se zajištěním financování 
poskytovaných sociálních služeb v naší příspěvkové organizaci v letošním roce 
bychom museli pokrýt z vlastních zdrojů. 
 

 Sociální začleňování – projekt – i tato úprava rozpočtu má vazbu na změnu nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů, kde došlo k navýšení základních platů v příloze 
1 o 10 % od 1. 9. 2022. 
 

 Požární ochrana – Pardubický kraj podpořil dotací ve výši maximálně 7.000 Kč 
z programu Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární 
techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2021 – 2024, pořízení 
zásahových oděvů a zásahové obuvi našich jednotek SDH. 
 

 Činnost místní správy – platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů – změnu 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou došlo k navýšení základních 
platů v příloze 1 o 10 % od 1. 9. 2022, je třeba promítnout i do rozpočtu platů 
zaměstnanců městského úřadu. 
 

 Provoz IT – ve vazbě na provozovanou spisovou služby vyvstala potřeba pořízení 
nástroje pro převod dokumentů do strojově čitelného formátu, aby bylo možné 
dokumenty skartovat v digitálně podobě. Náklady na pořízení SW nástroje, jeho 
implementaci a technickou podporu jsou vyčísleny na cca 75 tis. Kč.  
Dále musíme v letošním roce pořídit 70 ks USB tokenů TokenME EVO (výrobce NXP 
Semiconductors) za 55 tis. Kč s certifikací platnou do 22.07.2030 jako náhradu za 
USB tokeny TokenME (výrobce Oberthur Card System), kterým končí certifikace k 
31.12.2022 a od 01.07.2022 již nelze na tato zařízení vydávat kvalifikované certifikáty. 
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 Ostatní činnost – daň z příjmů právnických osob za obec – navrhovaná úprava 
rozpočtu o částku 7.920 tis. Kč souvisí s úpravou rozpočtu u daňových příjmů ve 
stejné výši. 
 

 Kulturní dědictví a MPR – rozpočet je upraven o přijatou dotaci na regeneraci objektů 
v městské památkové rezervaci ve výši 1.290 tis. Kč, úpravy u jednotlivých položek 
jsou následující: 
Objekty ve vlastnictví města: 

- zámek – obnova východní strany fasády vč. klempířských prvků 315 tis. Kč 
- dům Bránská 46/19 – celková obnova, sanace klenby 580 tis. Kč 
- dům nám. T. G. Masaryka 27/39 – obnova oken 46 tis. Kč 
- dům Farní 26/1 – obnova oken 86 tis. Kč 
Celkem objekty ve vlastnictví města 1.027 tis. Kč 

 
Objekty soukromých vlastníků: 

- dům Bránská 53/3 – obnova fasády a oken 71 tis. Kč 
- dům Bránská 38/2 – obnova oken 75 tis. Kč 
- dům nám. T. G. Masaryka 165/40 – obnova střešního pláště 117 tis. Kč 
Celkem objekty soukromých vlastníků 263 tis. Kč 
 

 Kulturní dědictví a MPR – muzeum – obnova oken – dokončení výměny oken v 1. 
podzemním podlaží v letošním roce neproběhne, náklady na výměnu jsou zahrnuty 
do projektu na celkovou rekonstrukci budovy muzea. 
 
 
 

6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 54.690 tis. Kč byl k 30. 6. 2022 čerpán 
částkou 12.149,68 tis. Kč, tj. na 22,22 %.  
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská – část výdajů akce má 
neinvestiční charakter, je proto pouze navržen přesun částky 4.400 tis. Kč z investiční 
části rozpočtu města položky do běžných výdajů. 
 

 Investice informatika – v roce 2012 začalo budování technologického centra a 
následně v roce 2015 konsolidace HW technologického centra. Součástí 
Technologického centra Moravská Třebová je část hardwarová (fyzické servery a 
disková pole) a část softwarová (virtualizace, operační systémy). Protože v roce 2023 
končí podpora používaných operačních systémů, je z bezpečnostních důvodů nutné 
pořídit podporované operační systémy (řešeno samostatným zadávacím řízením). 
Tyto nové systémy však již nejsou podporovány na současných HW serverech a je 
tedy nutné také pořídit nové HW servery pro běh Technologického centra města 
Moravská Třebová. V rozpočtu města je pro rok 2022 vyčleněno 900 tis. Kč na nákup 
serverů a 115 tis. Kč na virtualizaci. Vzhledem k zvyšování cen v posledním roce je 
předpokládaná cena o cca 200.000 Kč, vyšší než je schválený rozpočet. Proto je 
potřebné navýšení rozpočtu součástí navržené rozpočtové úpravy této položky. 
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 Investice – provoz – frankovací stroj – město pro své potřeby vlastní frankovací stroj 
Frama Mailmax (švýcarský výrobce) od společnosti Xertec, bez větších problémů byl 
tento stroj v provozu 14 let, teď začal vypovídat displej a následně i napájecí zdroj. 
Podle vyjádření technika je odhadovaná cena potřebných oprav cca 15 tis. Kč. 
Vzhledem ke stáří zařízení nám bylo doporučeno pořídit nové zařízení. Bude pořízen 
frankovací stroj vyšší řady (vzhledem k množství vypravovaných dopisů – cca 25.000 
ks ročně) s pořizovacími náklady cca 80 tis. Kč. 
 

 Modernizace VO - příprava žádosti o dotaci – je plánováno posouzení stávající 
světelné soustavy a výměna světel za úsporné zdroje s vazbou na podání žádosti o 
dotaci. 
 

 Cyklostezka Útěchov - II. a III. etapa – na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí 
dotace na realizaci projektu Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - 
Útěchov - II. a III. etapa jsou postupně uvolňovány prostředky ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury, s čímž souvisí navržená úprava rozpočtu 
 

 Skupinový vodovod Moravskotřebovska – částka 90 tis. Kč je přesunuta 
neinvestičních výdajů ve vazbě na žádost svazku obcí (je určena na opravu havárie 
vodovodu v Udánkách). 
 

 Udánky – úprava návsi – vysoutěžená realizační cena přesahuje původní odhad o 
cca 1 mil. Kč. 
 

 Rekonstrukce Latinské školy - PD a realizace – v letošním roce předpokládáme i 
zahájení stavební prací v rozsahu cca 1 mil. Kč. 
 

 Dětské hřiště Sušice – realizace dětského hřiště na hřišti v Sušicích přešla do 
letošního rozpočtu z roku 2021. 
 

 Informační kiosek – Brána času – částka 55 tis. Kč je přesunuta do investičních 
výdajů z běžných výdajů propagace, informační kiosek u Brány času, který měl 
dlouhodobě problémy s funkčností, byl upraven – doplněn o QR kódy, které je možné 
číst prostřednictvím mobilní aplikace. 
 

 Rekonstrukce kanalizace Sušice – město obdrželo dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogramu Podpora obcí 
s 3001 – 10000 obyvateli, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací na akci 
Oprava místní komunikace v Sušicích, p. p. č. 3630/4, Moravská Třebová, jejíž 
součástí je i rekonstrukce dešťové kanalizace. Akce bude v letošní roce zahájena, 
součástí úprav rozpočtu je zatím jen spolupodíl města na rekonstrukci kanalizace. 
 
 

II. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2022 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 301.090 tis. Kč byl k 30. 6. 
2022 naplněn na 65,46 %, tj. částkou ve výši 197.105,32 tis. Kč, upravený rozpočet 
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celkových rozpočtových výdajů ve výši 293.180 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
126.632,10 tis. Kč, tj. na 43,19 %, 

 

 součástí položek financování je na straně příjmů zapojení zůstatku finanční 
prostředků na účtech města a na straně výdajů sem patří splátky úvěrů a půjček 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. 2022 zachycuje následující tabulka: 

 

k 01.01.2022 k 30.06.2022

základní běžný účet 379 712,33 Kč 1 020 173,28 Kč

příjmový účet 25 107 716,13 Kč 33 312 721,16 Kč

účty u ČNB 16 767 823,93 Kč 2 910 354,88 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 40 475 117,20 Kč 110 567 649,03 Kč

fond rozvoje bydlení 152 333,59 Kč 152 341,24 Kč

sociální fond 98 334,11 Kč 972 067,59 Kč

sbírkový účet 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 82 981 037,29 Kč 148 935 307,18 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  
 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 

 součástí návrhu je u položky financování - změna stavu prostředků na bankovních 
účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových 
fondech) zapojení finančního prostředků na účtech města do hospodaření města 
v letošním ve výši 2,97 mil. Kč. 

 
 


