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Komentář k rozboru hospodaření k 31.10.2022 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
Tabulková část rozboru hospodaření města vychází z finančního výkazu FIN 2-12M – Výkaz 
pro hodnocení a plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a 
dobrovolných svazků obcí a obsahuje odkazy na jednotlivé třídy příjmů a výdajů uvedené 
níže. 
 
Rozbor hospodaření odkazuje na druhové třídění v následující struktuře: 
Příjmy: 

1. Daňové příjmy 
2. Nedaňové příjmy 
3. Kapitálové příjmy 
4. Přijaté transfery (dotace) 

 
Výdaje 

5. Běžné výdaje 
6. Kapitálové výdaje 

 
Financování (třída 8) 
Tato třída obsahuje pohyby na bankovních účtech a peněžních fondech města a splátky 
dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů. 
 
Dalšími uváděnými kategoriemi v materiálu jsou: 

- Běžné příjmy města – jedná se zpravidla o pravidelně se opakující příjmy, jde 
o součet těchto tříd rozpočtu: 

o Třída 1 - Daňové příjmy 

o Třída 2 – Nedaňové příjmy 

o část Třídy 4 – Přijaté neinvestiční transfery (dotace)  

- Kapitálové příjmy města – zpravidla určené k financování investičních výdajů, jde 
o součet těchto tříd rozpočtu: 

o Třída 3 – Kapitálové příjmy 

o část Třídy 4 – Přijaté investiční transfery (dotace)  
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I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 277.118 tis. Kč byl k 31.10.2022 
naplněn částkou 266.519,92 tis. Kč na 96,18 %.  
 
Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 53.202 tis. Kč byl k 31.10.2022 
naplněn částkou 47.850,57 tis. Kč na 89,94 %. 
 
V další části komentáře k běžným a kapitálových 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 
 
Upravený rozpočet daňových příjmů ve výši 152.850 tis. Kč (bez daně z příjmu právnických 
osob placené obcí) byl k 31.10.2022 naplněn na 145.229,96  tis. Kč, tedy na 95,01 %. 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 31.10.2022 je uvedeno na stranách 6 - 9 
tabulkové části rozboru hospodaření. Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému 
období minulého roku (leden – říjen) činí více než 15 % (19.709,31 tis. Kč).  
Nejvýnosnějšími měsíci z pohledu daňových příjmů bývají tradičně letní měsíce (červen a 
červenec). Daňové příjmy v těchto měsících roku 2022 se pohybovaly mezi 21 – 23 mil. Kč, 
což je o více než 6 mil. Kč vyšší výnos, než v roce 2021. Z přehledu je vidět, že již za období 
1 – 10/2022 došlo k přeplnění příjmů u daně z příjmů právnických osob, fyzických osob ze 
samostatné výdělečné činnosti a z kapitálových výnosů oproti upravenému a schválenému 
rozpočtu. Proto je součástí navržené úpravy rozpočtu města navýšení těchto daňových 
výnosů zatím na úroveň jejich naplňování za první 3 čtvrtletí.  
Na základě stávajícího vývoje daňových příjmů lze předpokládat, že upravený rozpočet bude 
naplněn.  
 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Schválený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 16.617 tis. Kč byl k 31.10.2022 
přeplněn na 111,75 %, tj. ve výši 18.569,97 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 31.10.2022

Odbor výstavby a územního plánování 730 850,00 700 000 732 250,00

Odbor vnitřních věcí 696 720,50 650 000 1 035 996,10

Obecní živnostenský úřad 168 190,00 150 000 156 535,00

Odbor majetku města 13 510,00 0 3 580,00

Odbor dopravy 3 026 720,00 3 000 000 2 267 380,00

Odbor životního prostředí 105 875,00 100 000 99 350,00

Správní poplatky celkem 4 741 865,50 4 600 000,00 4 295 091,10  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, třídění,…a odstraňování kom. odpadů – 
je navržena úprava rozpočtu v souladu s výši vybraných místních poplatků. 
 

 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa -  
i u této položky je navržena úprava rozpočtu v souladu s jejím naplňováním.  
 

 Daň z hazardních her - tato položka je již přeplněna oproti schválenému rozpočtu, je 
proto navržena úprava rozpočtu v souladu s dosaženou skutečností. 
 
 

2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 32.075 tis. Kč byl 
k 31.10.2022 naplněn na 91,71 %, tj. ve výši 29.416,18 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (20.918,17 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 31.10.2022).  
 
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 

31.10.2022

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

Vrácený dražební poplatek 8 000,00

Prodej PU panelů 7 560,00

Prodej movitého majetku (MÚ) 6 198,30

Ostatní příjmy 13 922,86

CELKEM 398 928,16  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

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

 Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty, parkovací karty – příjmy již 
přesáhly schválený rozpočet, je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 Příjmy z poskytování služeb – aquapark – s ohledem na ukončení plavecké sezóny 
a vývoj příjmů z provozu (na účet města bylo k 31.10.2022 odvedeno cca 
1,14 mil. Kč, dále byla vystavena faktura za vstupy za téměř 14 tis. Kč, což je o cca  
415 tis. Kč vyšší plnění, než je upravený rozpočet pro rok 2022), je navrženo 
navýšení rozpočtu o tuto částku. 
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 Přijaté sankční platby – stavební úřad, živnostenský úřad - vybrané pokuty Obecního 
živnostenského úřadu přesáhly předpokládanou skutečnost (schválený rozpočet) o 
cca 15 tis. Kč. 

 Přijaté sankční platby - městská policie – příjmy z pokut vybraných městskou policií 
přesáhly schválený rozpočet o téměř 200 tis. Kč, je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM, … příspěvek za tříděný sběr dle 
vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů, uzavřené 
se společností EK-KOM, a.s. za poslední čtvrtletí roku 2021 a 3 čtvrtletí roku 2022 
dosáhne částky téměř 2.360 tis. Kč. 
 

 Motivační program 2022 – ELEKTROWIN a.s. – protože jsme zapojení do systému 
zpětného odběru elektrozařízení provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. 
mohli jsme se také zapojit do jejich motivačního programu a čerpat finanční 
prostředky na elektronického či mechanického zabezpečení sběrného dvora. Podpora 
činí téměř 45 tis. Kč a byla využita na pořízení a instalaci automatické závory na vjezd 
do sběrového dvora. 

 Příjmy z věcných břemen – příjmy vychází ze smluv uzavíraných v průběhu roku, 
plnění je vyšší než upravený rozpočet, je proto navrženo navýšení rozpočtu o částku 
510 tis. Kč. 
 

 Příjmy z prodeje dřeva – příjmy z prodeje dřeva z městských lesů dosáhly v letošním 
roce již téměř částky 75 tis. Kč, tedy přesáhly schválený rozpočet o 45 tis. Kč. 
 

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

 Příspěvek na mezinárodní tábor (Česko-německý fond budoucnosti) a účastnické 
poplatky – město, jako organizátor mezinárodního tábora požádalo o příspěvek na 
spolufinancování u Česko-německého fondu budoucnosti. Vzhledem k nižšímu počtu 
účastníků předpokládáme krácení příspěvku na 60.000 Kč a dále jsme přijali do 
rozpočtu města účastnické poplatky od německých, maďarských a rakouských 
účastníků. Celkové příjmy by tedy měly odhadem dosáhnout 100 tis. Kč. 
 
 

3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 35.270 tis. Kč byl k 31.10.2022 naplněn na 
100,18 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 35.332,57 tis. Kč. 
 

 
4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 67.656 tis. Kč byl 
k 31.10.2022 naplněn na 96,64 %, tj. celkem byly přijaty dotace ve výši 65.384,23 tis. Kč. 
Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na 
stranách č. 4 a 5 tabulkové části rozboru hospodaření. 
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Celkový upravený rozpočet investičních transferů ve výši 17.932 tis. Kč byl k 31.10.2022 
naplněn na 69,81 %, do rozpočtu města byla přijaty investiční dotace v souhrnné výši 
12.518 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 

31.10.2022 (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  
 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR – na volby do zastupitelstev 
obcí – z Ministerstva financí jsme obdrželi účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých 
v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva města ve výši 436 tis. Kč. 
 

 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR – na volbu prezidenta ČR – 
dotace ve výši 137,20 tis. Kč je určena na zajištění příprav voleb prezidenta ČR, které 
proběhnou v lednu 2023. 
 

 Neinvestiční přijaté dotace ze SR – OP Jan Amos Komenský (MŠMT) – školské 
organizace se postupně zapojují do Operačního programu Jan Amos Komenský, 
který nahradil Operačního program výzkum, vývoj a vzdělávání. Ministerstvo vyhlásilo 
průběžnou výzvu č. 02_22_002.Šablony pro MŠ a ZŠ I, jejímž cílem je zajištění 
rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a 
účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, 
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného 
sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. 
V listopadu jsme na účet města obdrželi 2 dotace - 3.724,15 tis. Kč pro Základní školu 
Palackého 1351 Moravská Třebová, okres Svitavy a 878,70 tis. Kč pro II. Mateřskou 
školu Moravská Třebová, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů –  na podporu poskytování soc. služeb (Domov 
pro seniory, DZR, peč. služba a OS) – v souladu s uzavřenými dodatky č. 2 smluv o 
poskytnutí účelových dotací na podporu sociálních služeb s Pardubickým krajem, 
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došlo k dalšímu upřesnění výše celkově poskytnutých účelových dotací na zajištění 
sociálních služeb pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská 
v letošním roce.  
Jednotlivé poskytované sociální služby budou v roce 2022 podpořeny takto: 

 pečovatelská služba  2.993.000 Kč 

 domov pro seniory   23.887.000 Kč 

 domov se zvláštním režimem 4.868.000 Kč 

 odlehčovací služba   340.000 Kč 
Poskytnuté dotace jsou výsledkem dofinancování v rámci 2. a 3. kola, celková výše 
dotace oproti dodatkům č. 1 smluv vzrostla o 5.540.000 Kč. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery 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, další část poskytnutá dotace činí 12,05 tis. Kč. 
 

 Neinvestiční transfery z OPZ - Podpora sociálního začleňování v Mor. Třebové – 
v roce 2022 jsme podali 2 žádosti o platbu, ze kterých vyplynula dotace v souhrnné 
výši 1.567,84 tis. Kč. Rozpočet roku 2022 byl odhadnut z očekávaných nákladů 
projektu, je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 Inv. transfery z MMR - IROP - Zkvalitnění a rozšíření vozového parku PS – 

příspěvková organizace Sociální služby města Moravská Třebová se zapojila do 
Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy ze specifický cíle 4.1 
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech aktivizace místního potenciálu. Projekt s názvem Zkvalitnění a 
rozšíření vozového parku pečovatelské služby za účelem zajištění větší dostupnosti 
terénních sociálních služeb byl realizován v rámci výzvy č. 3 IROP MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Poskytnutá dotace na pořízení 2 nových vozidel 
činí 1.288,27 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 
6.262,87 tis. Kč. 
 

 Inv. transfery - Pardubický kraj - Rekonstrukce hlavního osvětlení - zimní stadion 
Moravská Třebová – Pardubický kraj podpořil projekt města zaměřený na zvýšení 
kvality osvětlení hlavní plochy stadionu (osazení nových svítidel typu LED s nižším 
příkonem a vyšším světelným komfortem) dotací ve výši 250 tis. Kč. 
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II. Běžné a investiční (kapitálové) rozpočtové výdaje 
 
5. Běžné výdaje – třída 5 
 
Souhrnný upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 268.335 tis. Kč byl 
k 31.10.2022 vyčerpán na 82,29 %, tj. čerpání ve výši 220.802,94 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 
U činností zajišťovaných prostřednictvím obchodní společnosti Technické služby města 
Moravská Třebová (komunikace, veřejné osvětlení, úklid, péče o zeleň, správa hřbitova, 
správa sportovišť, areálu na Knížecí louce, singltreků a Hřebečských důlních stezek jsou 
provedeny přesuny částek mezi jednotlivými rozpočtovými položkami tak, aby upravený 
rozpočet odpovídal očekávané skutečnosti v letošním roce, ale zároveň aby nemuselo dojít 
k navýšení rozpočtu jako celku. 
 

 Silnice a komunikace – zimní údržba, rozsáhlejší opravy komunikací – vzhledem 
k mírné zimě a také letošnímu podzimu nedosáhnou výdaje na zimní údržbu 
v letošním roce plánovaných nákladů ve výši 2 mil. Kč. Rozsáhlejší opravy 
komunikací, které se týkaly těchto vybraných akcí: 

 komunikace v ul. B. Němcové – velkoplošné výspravy 
 komunikace v ul. Palackého 
 oprava zadní uličky za komunikací Jiráskova 
 oprava ulice Jiráskova (od křižovatky s ulicí J. K. Tyla po ulici Školní) 
 komunikace v ulici Tyršova 
 komunikace v ulici Mlýnská 
 sjezd u Rehau 

byly realizovány s celkovými náklady 5,3 mil. Kč, je proto navržena úprava rozpočtu o 
300 tis. Kč. 
 

 Silnice a komunikace – hospodaření se srážkovými vodami (výzva 144) - příprava, 
PD, realizace – prvním realizovaným projektem v rámci této výzvy byly úpravy plochy 
ul. Svitavská p.p.č. 1457/1 celkovými náklady na realizaci (dle uzavřené smlouvy o 
dílo) ve výši 2,2 mil. Kč. 
 

 Veřejné osvětlení – elektrická energie – rozpočet je navýšen dle vyměřených záloh na 
energie do konce letošního roku. 
 

 Veřejné osvětlení – běžná údržba a opravy – do konce roku bude zpracován pasport 
veřejného osvětlení (podmínka pro podání žádosti o dotaci) za 300 tis. Kč a 
provedeny práce na údržbě a opravách VO v rozsahu cca 180 tis. Kč. Navržené 
snížení rozpočtu činí 400 tis. Kč. 
 

 Odpadové hospodářství - svoz komunálního a separovaného odpadu vč. sběr. dvora 
– fakturace v roce 2022 probíhá podle skutečně realizovaných svozů a prací se 
sazbami z aktuálního ceníku, očekávaná celková fakturace do konce roku je ve výši 
12,2 mil. Kč, je proto navrženo navýšení rozpočtu. V průběhu roku 2022 došlo 
k navýšení ceny za svoz některých druhů odpadů (SKO a objemný odpad - nárůst o 
81,65 Kč/1 t, plasty – nárůst o 320 Kč/1 t, uliční smetky – 257 Kč/1 t, barvy – 900 Kč/1 
t, jedlé oleje a tuky a absorpční činidla – 2.000 Kč/1 t). Odlišně také probíhá fakturace 
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středisek odpady, úklid a zeleň. Došlo k přesunu části nákladů ze zeleně a úklidu do 
odpadů (z důvodu legistativních požadavků na evidenci odpadového hospodářství).  
 

 Odpadové hospodářství - kompostárna Hamperk – provoz – fakturace do konce roku 
v předpokládané výši 80 tis. Kč překročí schválený rozpočet o zhruba 50 tis. Kč, je 
proto navrženo navýšení rozpočtu. TSMT pořídily pro potřeby kompostárny nový 
nakladač (hodinová sazba 800 Kč, dále proběhlo drcení velkého objemu zeleného 
odpadu najatým profesionálním drtičem, protože drtič v majetku města nemá takové 
technické parametry, aby byl schopen drtit větší větve. 
 

 Správa a údržba veřejné zeleně, úklidové služby - rozpočet v roce 2022 zahrnuje u 
položky správa a údržba veřejné zeleně nově celou zeleň ve městě (bez rozlišení a 
oddělené fakturace středisek hřbitov, aquapark, atletický stadion, zámek, Knížecí 
louka a singltreky). Došlo tedy k přesunu mezi jednotlivými položkami rozpočtu. 
V rámci návrhu rozpočtových úprav dochází k navýšení rozpočtu u úklidových služeb 
(o 550 tis, Kč) se současným snížením nákladů na správu a údržbu zeleně (o 675 tis. 
Kč). 
 

 MŠ Jiráskova - OP Jan Amos Komenský – mateřská škola se zapojila do Operačního 
programu Jan Amos Komenský, který nahradil Operačního program výzkum, vývoj a 
vzdělávání. Prostřednictvím rozpočtu města bude školce poskytnuta dotace ve výši 
878,70 tis. Kč z MŠMT. 
 

 Správa hřbitovů – úklidové služby a údržba zeleně na hřbitově byly letos nově 
součástí předchozí rozpočtové položky, je proto navrženo snížení rozpočtu o částku 
730 tis. Kč. 
 

 Základní školy – ZŠ Palackého – potravinová pomoc dětem – základní škola se 
zapojila do projektu Pardubického kraje Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální 
nouzi v Pardubickém kraji III, rozpočet je navýšen další dotace ve výši 12,05 tis. Kč. 
 

 Základní školy – ZŠ Palackého – také základní škola se zapojila do Operačního 
programu Jan Amos Komenský, který nahradil Operačního program výzkum, vývoj a 
vzdělávání. Prostřednictvím rozpočtu města bude základní škole poskytnuta dotace 
ve výši 3.724,15 tis. Kč z MŠMT. 
 

 Základní škola U Kostela Moravská Třebová – návratná finanční výpomoc – částka 
5,86 tis. Kč je určena na předfinancování projektu Základní školy U Kostela 
spolufinancovaného z dotací Evropské unie. Základní škola se zapojí do výzva s 
názvem „Implementace Reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy“ na podporu škol s 
nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných , která byla vyhlášena 
15.08.2022. Realizátorem projektu Podpora rovných příležitostí v rámci této výzvy je 
Národní pedagogický institut ČR, příjemcem dotace bude Základní škola U Kostela 
Moravská Třebová. Cílem této výzvy je podpora 400 znevýhodněných škol v ČR, 
které dle MŠMT vykazují nadprůměrné zastoupení žáků ze socioekonomicky 
znevýhodněného prostředí. Maximální výše dotace pro naši příspěvkovou organizaci 
ze 1.950.000 Kč na 36 měsíců realizace projektu. Žádost o dotaci lze podat do 
31.12.2022. Aktivity projektu budou zaměřeny na zlepšení situace žáků z rodin se 
sociálním znevýhodněním. Žadatel o dotaci může realizovat pouze aktivity 
rozpracované dle jednotlivých nástrojů, které jsou uvedeny ve výzvě. Výstupy projektu 
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budou přínosné nejen žákům a pedagogům, ale i rodičům a městu, ve kterém škola 
působí.  
 

 Výstava ke Dnům evr. kult. dědictví - komise pam. péče - k letošnímu Dni evropského 
dědictví Komise památkové péče ve spolupráci s muzeem a městem, uspořádala ve 
vestibulu radnice výstavu, která měla za cíl široké veřejnosti přiblížit stavebně-
historický vývoj budovy městské radnice jako unikátní renesanční památky. Tento 
historický, reprezentativní objekt s množstvím zachovaných renesančních detailů je 
důležitým dokladem vývoje města a jeho samosprávy. V 50. letech 20. století radnice 
prošla náročnou a technologicky unikátní rekonstrukcí, což výstava také 
zdokumentovala. K výstavě byl vydán i sborník s texty a bohatým obrazovým 
materiálem. Náklady na organizaci výstavy byly v rámci schvalování rozpočtu města 
odhadnuty. Celkové náklady zahrnující grafické návrhy a tisk na panely, popisky 
panelů a exponátu, tvorbu a tisk publikace a propagaci výstavy dosáhly částky 
102 tis. Kč. 
 

 KD Boršov – výmalba – v letošním roce proběhne výmalba hlavního sálu a přísálí z 
důvodu špatného stavu stávající malby. 

 

 Mezinárodní výměnný tábor – organizátorem mezinárodního tábora bylo v letošním 
roce město. Vzhledem k nižšímu počtu účastníků oproti původnímu předpokladu byly 
nižší i celkové náklady tábora (dosáhly téměř 260 tis. Kč). Na spolufinancování jsme 
požádali o příspěvek u Česko-německého fondu budoucnosti.  
 

 Správa sportovišť – správa atletického stadionu – největším nákladem na správu 
atletického stadionu jsou mzdové náklady správců ve vazbě na zajištění provozu 
veřejně přístupného sportoviště po celý rok. Počet odpracovaných hodin správců se 
v jednotlivých měsících pohybuje od 150 (zimní měsíce) až do 400 hodin (letní 
prázdniny). Jen mzdové náklady za tři čtvrtiny letošního roku činily více než 
750 tis. Kč. V minulých letech byly náklady nižší z důvodu uzavření areálu ve vazbě 
na pandemická opatření. Úspor nákladů by bylo možné dosáhnout pouze omezením 
provozní doby areálu. 
 

 Správa sportovišť – správa aquaparku a herny stolního tenisu – rozpočet je navýšen o 
částku 100 tis. Kč ve vazbě na celkové náklady provozu aquaparku v letošní plavecké 
sezóně (jen náklady na nutné opravy přesáhly 145 tis. Kč – tepelné čerpadlo, 
kompresor, vodoinstalatérské práce,…). 
 

 Náklady na energie a vodu u sportovišť města – navýšení rozpočtu vychází z odhadu 
nákladů do konce roku u 3 odběrných míst – 2 odběrná místa v aquaparku (tepelná 
čerpadla a ostatní spotřebiče) a 1 odběrné místo na zimním stadionu (chlazení). Nižší 
náklady v minulém roce ovlivnilo omezení provozu zimního stadionu v prvním čtvrtletí. 
 

 Správa a dovybavení areálu na Knížecí louce – údržba zeleně v areálu byla 
fakturována v rámci souhrnné položky správa a údržba zeleně, proto je navrženo 
snížení rozpočtu o 70 tis. Kč. 
 

 Správa singltreků – letošní rok byl první sezónou provozu singltrekových tratí, nebyly 
zatím nutné tak velké zásahy do terénu, opravy tratí a údržba zeleně v jejich okolí. 
Očekávaná úspora rozpočtu by měla dosáhnout částky 220 tis. Kč. 
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 Sociální služby – domov pro seniory vč. DZR, PS a odlehčovací služby - vzhledem k 
aktuálnímu vývoji příjmů příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová (zejména úhrad od klientů pobytové služby) je navržena vratka části dotace 
ve výši 1 mil. Kč zpět do rozpočtu města. Organizace má investiční potřeby, které již z 
časových důvodů není možné realizovat do konce roku, předpokládáme tedy zařazení 
nevyčerpané dotace do návrhu rozpočtu města na příští rok s jejím využitím na nákup 
4 ks nových zvedáků, stavební úpravu dveřního systému na budově A domova pro 
seniory pro zajištění bezbariérového přístupu a koupacího lehátka pro potřeby klientů. 
 

 Sociální služby – domov pro seniory vč. DZR, PS a odlehčovací služby (PK) – 
rozpočet je navýšen o doplatek dotace poskytnuté z rozpočtu Pardubického kraje 
v rámci 2. a 3. kola dotačního řízení na poskytování účelových dotací na podporu 
sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2016 Sb., určený pro 
příspěvkovou organizaci města Sociální služby města Moravská Třebová. Doplatek 
dotace v roce 2022 na 4 poskytované služby činí celkem 5.540 tis. Kč. 
 

 Podpora sociálního začleňování – projekt – projekt s původně plánovaným 
ukončeným realizace 31.10. letošního roku byl prodloužen do konce roku, součástí 
navýšení rozpočtu jsou zejména mzdové náklady. Zároveň s navýšením výdajové 
části rozpočtu dochází i ze zvýšení příjmů ve vazbě 2 podané žádosti o platbu, ze 
kterých vyplynula poskytnutá dotace v letošním roce v souhrnné výši 1.567,84 tis. Kč. 
 

 Správa Hřebečských důlních stezek – náklady na správu, údržbu a opravy by měly 
letos dosáhnout cca 380 tis. Kč, návrh na snížení rozpočtu u této položky činí 270 tis. 
Kč. 
 

 MŠ Piaristická, Jiráskova - opravy a dovybavení objektů,… - částka 220 tis. Kč určená 
na obnovu herních prvků na zahradě MŠ Boršov je přesunuta do investičních výdajů 
– položky Herní prvky MŠ Boršov. 
 

 Místní zastupitelské orgány – odměny ostatním členům komisí a výborů -  v minulých 
letech se odměny rozdělovaly vždy až po schválení nového rozpočtu, ale při výplatě 
odměn s půlročním nebo delším odstupem má mzdová účtárna problémy s 
vystavováním evidenčních listů důchodového pojištění. Letos v červnu byly schváleny 
odměny pro komise a výbory za činnost v roce 2021, v prosinci máme záměr nechat 
schválit odměny za činnost komisí a výboru v roce 2022 (a v dalších letech bychom 
odměny za daný rok schvalovali vždy na konci tohoto roku). Navrhujeme proto navýšit 
rozpočet o částku 210.000 Kč (odměny z činnost v roce 2022 včetně zákonných 
odvodů). 
 

 Volby do zastupitelstev obcí – rozpočet výdajů na volby je navýšen vzhledem 

k odhadu celkových nákladů spojených s konáním voleb. Poskytnutá dotace tradičně 
nepokrývá celkové náklady v daném roce, bude předmětem finančního vypořádání za 
rok 2022 a rozdíl mezi skutečnými náklady a poskytnutou dotací bude městu 
doplacen v roce 2023. 
 

 Volba prezidenta ČR - dotace ve výši 137,20 tis. Kč poskytnutá městu v listopadu je 
určena na zajištění příprav voleb prezidenta ČR, které proběhnou v lednu 2023. 
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 Činnost místní správy – platy zaměstnanců, soc. a zdravotní pojištění – v rámci 
rozboru hospodaření je proveden pouze přesun části rozpočtu z položky Výkon 
činnosti SPOD – mzdové náklady. Původní rozpočet mzdových nákladů všech 
pracovníků úřadu byl rozdělen na část pracovníků vykonávajících agendu SPOD a 
ostatní zaměstnance odhadem. Po rozboru čerpání rozpočtu k 31.10. došlo ke 
zpřesnění vnitřní struktury čerpání mzdových nákladů. K další úpravě dojde v rámci 
závěrečné úpravy rozpočtu města v letošním roce podle dosažené skutečnosti. 
 

 Splátky úroků z úvěrů a půjček – úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB – úroková 
sazba přijatého bankovního úvěru na projekt Odkanalizování Udánek, Sušic a 
Boršova vč. modernizace ČOV je v souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou 
stanovena jako pohyblivá  - sazba PRIBOR (kótovaná pro 6 měsíční depozita) v den 
stanovení +  marže 0,45 % p.a. Růst sazby 6M PRIBOR (aktuální výše 7,36 %) má za 
následek růst úroků z našeho úvěru. 
 

 Sbor pro občanské záležitosti – výdaje jsou vázány na realizované obřady (svatby, 
vítání občánku, jubilea), počet obřadů i jubilantů meziročně vzrostl, rostou tedy i 
náklady, je proto navrženo navýšení rozpočtu o 30 tis. Kč. 
 

 Obnova oken Farní 26/1 – rozpočet je upraven ve vazbě na skutečné náklady na 
nátěr oken a dveří bytového domu (navýšení o 20 tis. Kč). 

 

 TGM 34/25 - obnova vnitřních dveří, Ztracená - obnova hradební zdi – tyto 2 akce 
nebudou v letošním roce realizovány. 
 

 Bránská 46/19 - obnova 4 BJ – vícepráce spojené s dokončením rekonstrukce 
bytového domu v letošním roce souvisejí s potřebou statického zabezpečení klenby a 
s růstem cen prací a dodávek u plynoinstalace a ústředního vytápění (520 tis. Kč), 
část výdajů na vybudování kotelny má investiční charakter, částka 1 mil. Kč je proto 
přesunuta mezi běžnými a investičními výdaji. 
 

 Zámek - obnova fasády a klemp. prvků - východní strana – celkové náklady stavební 
části akce dle nabídky vítěze zadávacího řízení činí 857 tis. Kč, na 15 tis. Kč je 
vyčíslen autorský dozor. Celkové náklady tak dosáhnout v letošním roce 875 tis. Kč, 
je proto navrženo navýšení rozpočtu o částku 60 tis. Kč. 
 

 Kulturní centrum (příprava, architektonická soutěž,…) – součástí čerpání této položky 
v letošním roce jsou výdaje související se záměrem vybudování kulturně-kreativního 
centra v areálu bývalé Miltry (přípravné práce, architektonická soutěž,…), které byly 
původně součástí investičních výdajů, položky Kulturní centrum. O realizace projektu 
zatím nebylo v orgánech města rozhodnuto, příprava je tedy neinvestičním výdajem, 
je proto navržen přesun částky 3 mil. Kč z investic do běžných výdajů. 
 

 Participativní rozpočet – vítěznými projekty pro letošní rok se staly: 

 DiscGolfPark Moravská Třebová – etapa 1 (115 tis. Kč) 

 rozšíření dětského hřiště v ul. K. Čapka o nové prvky (100 tis. Kč) 

 dřevěné sochy pro děti v Sušicích (105 tis. Kč) 
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 2 projekty mají investiční charakter (rozšíření dětského hřiště v ul. K. Čapka a dřevěné 
sochy pro děti v Sušicích), je proto navržen přesun výdajů mezi položkami běžných a 
investičních výdajů. 
 

 Podnikatelský inkubátor – vzhledem k nízkému zájmu veřejnosti nebude projekt letos 
realizován. 

 
6. Investiční výdaje – třída 6 
 
Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 57.045 tis. Kč byl k 31.10.2022 čerpán 
částkou 37.803,13 tis. Kč, tj. na 66,27 %. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Rozšíření VO – doplnění světelných bodů – realizované akce v letošním roce jsou v e 
výši cca 950 tis. Kč. Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Svitavské je součástí 
položky Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská. 
 

 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. 
 

 Sociální služby - inv. dotace - Zkvalitnění a rozšíření vozového parku PS – IROP – 
IROP – prostřednictvím rozpočtu města je v letošním roce příspěvkové organizaci 
přeposlána dotace ve výši 1.288,27 tis. Kč určená na pořízení 2 nových služebních 
vozidel pro potřeby poskytování pečovatelské služby. 
 

 Lokalita Jihozápad – PD – do konce letošního roku by měly být hrazeny náklady ve 
výši na zpracování dokumentace pro provedení stavby na propojení ulic Dr. Loubala a 
Dr. Jánského a na zajištění technického dozoru na komunikaci. 
 

 Kulturní centrum - součástí schváleného rozpočtu této položky v letošním roce jsou 
výdaje související se záměrem vybudování kulturně-kreativního centra v areálu 
bývalé Miltry (přípravné práce, architektonická soutěž,…), O realizace projektu zatím 
nebylo v orgánech města rozhodnuto, příprava je tedy neinvestičním výdajem, je 
proto navržen přesun částky 3 mil. Kč z investic do běžných výdajů, položky - Kulturní 
centrum (příprava, architektonická soutěž,…). 
 

 Kanalizační přípojka Bezručova, Tyršova, Sluneční – město hradí z vlastních nákladů 
veřejné části rekonstruovaných kanalizačních přípojek k bytovým domům. Do konce 
roku 2022 bude ještě vybudována přípojka k domům na ulici Sluneční 5, 7 a 9 
v hodnotě 120 tis. Kč. 
 

 Zvýšení cykloturistické atraktivity regionu MTJ  - nabíjecí stanice pro elektrokola – 
náklady na vybudování 3 ks nabíjecích stanic na elektrokola činí téměř 300 tis. Kč, 
projekt jejich vybudování podpořil Pardubický kraj dotací ve výši 157 tis. Kč. 
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 Rekonstrukce dešťové kanalizace Sušice – rozpočet je navýšen ve vazbě na 
očekávané náklady na stavební práce do konce letošního roku, které budou ovlivněny 
také klimatickými podmínkami. 
 

 Bránská 19 - plynofikace – vybudování nové plynové kotelny v bytovém domě je 
investiční výdaj, částka 1 mil. Kč je proto přesunuta z běžných výdajů, položky - 
Bránská 46/19 - obnova 4 BJ. 
 

 Herní prvky MŠ Boršov – částka 220 tis. Kč je přesunuta z běžných výdajů, položky 
MŠ Piaristická, Jiráskova - opravy a dovybavení objektů,… (herní prvky jsou 
klasifikovány jako stavby). 
 

 Herní prvky dětské hřiště Karla Čapka, Dřevěné sochy - dětské hřiště Sušice 
(participativní rozpočet) – jde o 2 ze tří vítězných projektů letošního participativního 
rozpočtu. Celý participativní rozpočet byl součástí provozní výdajů, k rozdělení výdajů 
na běžné a investiční dochází až ve vazbě na rozhodnutí o vítězích a upřesnění 
realizačních cen. 
 

 Závora - sběrový dvůr – pořídili jsme automatickou závoru na vjezd do sběrového 
dvora (55 tis. Kč), na kterou nám přispěla společnost ELEKTROWIN a.s. z 
motivačního programu (částkou téměř 45 tis. Kč). 

 Rekonstrukce muzea – ve vazbě na schválený záměr města zapojit se do výzvy 
IROP, Specifický cíl 4.4. Kulturní dědictví a cestovní ruch s projektem Obnova objektu 
muzea v Moravské Třebové a vytvoření nové expozice byla v letošním roce 
zpracována projektová dokumentace a zpracována a podána žádost o dotaci. Výdaje 
jsou proto zahrnuty do rozpočtu města. 
 

 
III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 31.10.2022 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 330.320 tis. Kč byl 
k 31.10.2022 naplněn na 95,17 %, tj. částkou ve výši 314.370,49 tis. Kč, upravený 
rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 325.380 tis. Kč byl vyčerpán částkou 
ve výši 258.606,07 tis. Kč, tj. na 79,48 % 

 

 součástí položek financování je na straně příjmů zapojení zůstatku finanční 
prostředků na účtech 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 31.10.2022 zachycuje následující tabulka: 
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k 01.01.2022 k 31.10.2022

základní běžný účet 379 712,33 Kč 2 743 584,48 Kč

příjmový účet 25 107 716,13 Kč 38 923 363,47 Kč

účty u ČNB 16 767 823,93 Kč 15 251 950,76 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 40 475 117,20 Kč 75 005 296,24 Kč

fond rozvoje bydlení 152 333,59 Kč 152 346,44 Kč

sociální fond 98 334,11 Kč 441 212,32 Kč

sbírkový účet 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 82 981 037,29 Kč 132 517 753,71 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 navrženým úpravám rozpočtu: 

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

 
 


