
Pravidla rozpočtového provizoria – komentář 
 
Komentovány jsou zejména položky rozpočtového provizoria, u kterých dochází k 
výraznější změně oproti prvnímu čtvrtletí roku 2023. 
 
Rozpočtové příjmy 
 

 Daňové příjmy - třída 1 – návrh vychází z upraveného rozpočtu roku 2022. 
 

 Ostatní nedaňové příjmy – třída 2 – jedná se zejména o příjmy z pronájmu 
majetku (zejména kanalizací, kde by v roce 2023 nemělo dojít ke zvýšení 
příjmů) a ostatní vlastní činnosti města (parkování, provoz PCO, provoz 
fotovoltaických elektráren, EKO-KOM, pokuty,…). 
 

 Kapitálové příjmy - třída 3 – příjmy v prvním čtvrtletí jsou minimalizovány, část 
příjmů pravděpodobně přejde z roku 2022. 
 

 Běžné (neinvestiční) a investiční dotace – třída 4 – součástí návrhu 
rozpočtového provizoria je jen dotace na výkon státní správy v rámci 
souhrnného dotačního vztahu. Investiční dotace nejsou v prvním čtvrtletí roku 
2023 očekávány (pokud nepřejdou z roku 2022). 
 

Rozpočtové výdaje 

 

 Běžné výdaje – třída 5 
 

 Technické služby – komunikace, odpady, zeleň, úklid, sportoviště,….– návrh 
výdajů v 1. čtvrtletí 2023 vychází ze skutečnosti letošního roku, pouze u 
sportovišť jsou zohledněny očekávané vyšší náklady na energie 
 

 Technické služby - projekt Nádoby k rodinným domům pro město Mor. Třebová 
– město Operačním programu životní prostředí 2021-2027 (dále i jen „OPŽP“) 
včetně manažerského řízení realizace projektu a organizace zadávacího řízení 
na akci: „Nádoby k rodinným domům pro město Moravská Třebová“. 
 

 Plán obnovy kanalizační sítě  – návrh zahrnuje výdaje na přípravné práce akcí 
zařazených do plánu obnovy kanalizací (rekonstrukce kanalizace Tyršova,…). 
 

 Mateřské školky, základní školy, ZUŠ, DDM, Sociální služby, Kulturní služby, 
Městská knihovna – provozní příspěvky z rozpočtu města vychází ze skutečně 
poskytnutých dotace v 1. čtvrtletí roku 2022 se zohledněním růstu nákladů na 
energie v roce 2023. 
 

 Bezpečnost a veřejný pořádek – městská policie – mzdové náklady odráží 
realizované navýšení počtu strážníků v průběhu roku 2022. 
 

 Opravy a dovybavení objektů příspěvkových organizací – v návrhu jsou 
zohledněny pouze přípravné práce na akce plánované v roce 2023 a možný 



doplatek nákladů na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce 
kuchyně v budově MŠ Piaristická. 
 

 Místní zastupitelské orgány – pro rok 2023 je očekávána valorizace odměn 
členů zastupitelstva. 
 

 Činnost místní správy – návrh provizoria zhruba odráží čerpání v prvním čtvrtletí 
roku 2022. 
 

 Splátky úroků z úvěrů – částka vychází z uzavřeních smluv o úvěrech nebo 
půjčkách. 
 

 Poskytnuté finanční příspěvky (vč. příspěvků do sdružení) – do návrhu pravidel 
rozpočtového provizoria jsou zahrnuty pouze výdaje na úhradu části příspěvků 
do sdružení, které jsou hrazeny (ve vazbě na požadavky sdružení) před 
schválením rozpočtu města. Jedná se o příspěvky Národní síti Zdravých měst, 
Sdružení historických sídel, Svazu měst a obcí ČR, Svazku obcí pro výstavbu 
rychlostní komunikace R43, Asociaci měst pro cyklisty, MAS 
Moravskotřebovsko Jevíčsko a Českomoravskému pomezí. 
 

 Platba DPH finančnímu úřadu – částka v rámci provizoria je odhadnuta. 
 

 Implementace strategického plánu rozvoje města - v rámci rozpočtového 
provizoria je vytvořena rezerva na příprava projektů se záměrem zahájení 
realizace v roce 2023. 

 

 Investiční výdaje – třída 6 
 

 Výkupy pozemků – jde o rezervu na možné výkupy pozemků v prvním čtvrtletí 
roku 2023. 
 

 Modernizace VO – splátky – součástí návrhu rozpočtového provizoria je i 
poměrná výše splátek realizované modernizace veřejného osvětlení, která 
proběhla v roce 2012, tento investiční výdaj bude součástí rozpočtu města až 
do roku 2023. 
 

 Projekt úspor v objektech PO metodou EPC – splátky – kromě výdajů na 
splácení úroků a energetického managementu i u tohoto projektu hradíme 
pravidelnými splátkami celkové náklady realizace úsporných opatření. 
 

 Vodovodní odbočky – město hradí z vlastního rozpočtu napojení nových 
vodovodních přípojek v katastru města. Tento postup byl odsouhlasen 
Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska. 
 

 Pořízení změny ÚP – změna č. 7 byla zahájena v roce 2022, dokončena by 
měla být v lednu 2023. 
 



 FVE – PD – náklady jsou určeny na zpracování projektové dokumentace pro 
osazení fotovoltaických elektráren na objekty města (se záměrem podání 
žádosti o dotaci na jejich pořízení). 
 

 Nerudova – komunikace – v letošním roce bude dokončena rekonstrukce 
kanalizace, vodovodu a plynovodu, akce bude v příštím roce pokračovat 
rekonstrukcí komunikace. 
 

 Rekonstrukce objektu Kostelní nám. 1 - Latinská škola -  předmětem zakázky 
jsou stavební úpravy stávajícího objektu Latinské školy spočívající v odstranění 
nepůvodní přístavby, změně dispozice kanceláří, úpravy dispozice pro umístění 
expozice, opravě podlahových konstrukcí a přizpůsobení instalací (ZTI, ÚT a 
elektro).  Akce bude spolufinancována z projektu Programu rozvoje venkova na 
období 2014–2020, Opatření 19.2.1. 
 

 Lokalita Jihozápad – DUR – i v roce 2023 budou pokračovat práce na 
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí k přípravě pozemků v lokalitě 
Jihozápad, budou zahájeny demolice garáží v lokalitě, bude provedena 
předložka sítí,…. 
 

 Rekonstrukce kanalizace Lázeňská I. a II. etapa – I. etapa rekonstrukce byla 
zahájena v roce 2022, akce bude pokračovat i v roce 2023. 
 

 Rekonstrukce dešťové kanalizace Sušice – celá akce spočívá v opravě stávající 
dešťové kanalizace a v opravě komunikace části města Sušice. Zahájení 
realizace se předpokládá v letošním roce opravou dešťové kanalizace a 
dokončení stavebních prací v roce 2023 opravou komunikace. 
 

 Rekonstrukce zadního traktu ZŠ Kostelní nám. – jedná se o navazující výdaje 
na přípravu na vybudování zázemí v zadním traktu základní školy na Kostelním 
náměstí (po sloučení příspěvkových organizací Základní škola Moravská 
Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy a Základní škola Moravská Třebová, 
Kostelní náměstí 21, okres Svitavy v jeden právní subjekt). 
 

 Rekonstrukce budovy muzea a vytvoření nové expozice – na projekt zaměřený 
na obnovu muzea a vybudování nové expozice v Moravské Třebové jsme letos 
podali žádost o dotaci z IROP, specifický cíl 4.4: Posilování úlohy kultury a 
udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním 
začleňováním a sociálních inovací. V případě přiznání dotace budeme v prvním 
čtvrtletí realizovat zadávací řízení na stavební práce a na expozici. 
 

Financování – třída 8 
 

Pravidla rozpočtového provizoria zahrnují také oblast financování v následující 
struktuře: 
 

- příjmová část – zapojení zůstatku finančních prostředků na účtech města ve výši 
480  tis. Kč. 
 
- výdajová část – splátky jistin úvěrů v 1. čtvrtletí roku 2023 ve výši 1.980 tis. Kč. 


