
 1 

Komentář k rozboru hospodaření k 30.04.2016 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Schválený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 173.150 tis. Kč byl k 30.04.2016 
naplněn částkou 61.845,59 tis. Kč na 35,72 %. 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 je uvedeno na stranách 5, 6, 7 a 8 tabulkové 
části rozboru hospodaření.  
 
Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2016) daňové příjmy ve výši 6.506,30 tis. Kč. Tato 
částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2015 zaslaných finančním úřadem na 
účet města až začátkem ledna 2016 (v roce 2015 byl tento doplatek o více než 800 tis. Kč 
nižší). 
 
Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 111.000 tis. Kč byl k 30.04.2016 naplněn 
na 30 % tj. na částku 33.295,07 tis. Kč. Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku jsou 
o více než 3,7 mil. Kč vyšší než ve stejném období roku 2015. Daňové výnosy meziročně 
vzrostly o téměř 13 %. Tento nárůst je ale třeba vnímat s určitou rezervou, protože daňové 
příjmy za první 4 měsíce minulého roku byly nejnižší při porovnání za stejné období od roku 
2012. Daňové příjmy za první 4 měsíce letošního roku se vrátily na úroveň let 2013 a 2014. 
 
V tabulkové části rozboru hospodaření na straně 8 jsou uvedeny výnosy z daní za období 
leden – květen 2016, meziroční nárůst za toto období v porovnání s rokem 2015 činí 4,8 mil. 
Kč. 
 
 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 13.920 tis. Kč byl k  
30.04.2016 naplněn na 50,50 %, tj. ve výši 7.030,26 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních 
poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.  
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Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2015

Rozpočet

2016

Skutečnost

k 30.4.2016

Odbor výstavby a územního plánování 963 350,00 900 000,00 303 200,00

Odbor vnitřních věcí 1 049 987,00 1 000 000,00 314 670,00

Obecní živnostenský úřad 191 945,00 180 000,00 70 470,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 1 680,00 0,00 900,00

Odbor dopravy 2 153 795,00 2 100 000,00 653 440,00

Odbor životního prostředí 84 300,00 80 000,00 41 650,00

CELKEM 4 445 057,00 4 260 000,00 1 384 330,00   
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 

 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa – 
úprava rozpočtu souvisí s naplňováním položky příjmů.  
 

 
 
2. Běžné (neinvestiční) transfery 
 
Celkový schválený rozpočet neinvestičních dotací (transferů) ve výši 23.589,10 tis. Kč byl k 
30.04.2016 naplněn na 54,68 %, tj. celkem 12.899,10 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých 
transferů i transferů, 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 30.04.2016 (v Kč)

Za výkon přenesené působnosti celkem 0,00

Slatina 5 111,00

Březina 12 358,00

Za zajištění dopravní obslužnosti celkem 17 469,00

Transfery od obcí celkem 17 469,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na veřejně prospěšné práce – ÚP 
(asistenti prevence kriminality) – předmětem úpravy rozpočtu je nová dohoda o 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce ČR 
a z ní plynoucí příspěvek na mzdu včetně pojistného v měsíční výši 11 tis. Kč na 
vytvoření pracovního místa asistenta prevence kriminality (1/2 pracovního úvazku) od 
1. 6. 2016 – 31. 5. 2017 (obsluha městského kamerového systému). 
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 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – projekt Já mezi námi – Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy poskytlo dotaci ve výši 77,47 tis. Kč z Programu na 
podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016 Základní 
škole Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na projekt Podpora terénní práce 2016 - 
dotaci ve výši 105 tis. Kč jsme obdrželi od Úřadu vlády na realizaci terénní práce 
v romské komunitě ve městě. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – výkon činnosti OLH - dotace ve výši 
237,45 tis. Kč je určena na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
ve 4. čtvrtletí roku 2015. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – výsadba MZD – dotace 7,3 tis. Kč je 
určena na výsadbu povinného podílu melioračních a zpevňujících dřevin (výkony 
provedené do 31.12.2015). 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – projekt Společně proti nudě 2 Městské 
knihovny Ladislava z Boskovic – dotace ve výši 10 tis. Kč poskytnutá Ministerstvem 
kultury z programu Kulturní aktivity je určena na realizaci projektu městské knihovny. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  - na podporu poskytování sociální služeb (Domov 
pro seniory a pečovatelská služba) – neinvestiční dotace poskytnutá z rozpočtu 
Pardubického kraje v rámci Dotačního řízení na poskytování účelových dotací na 
podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2016 Sb., určená pro 
příspěvkovou organizaci města Sociální služby města Moravská Třebová činí  
10.012 tis. Kč. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – projekt Partnerská výměna žáků ZŠ Palackého 
a Vlaardingenu – jedná se o dotaci z programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů 
na rok 2016 s důrazem na partnerské regiony ve výši 15 tis. Kč. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  - 5 dotací je určeno pro naši příspěvkovou 
organizaci Kulturní služby na podporu jejích aktivit: 
- 50 tis. Kč - 21. ročník festivalu Dny Slovenské kultury, 
- 20 tis. Kč -  restaurování obrazu Hugo Hodienera, 
- 10 tis. Kč - Fotofestival Moravská Třebová 2016,   
- 30 tis. Kč - festival Kejkle a kratochvíle, 
- 15 tis. Kč - Moravskotřebovský bramborák. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – restaurování kamenného kříže – dotace  
40 tis. Kč z programu Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a 
drobných objektů památkového charakteru v roce 2016 je určena na restaurování 
kamenného kříže na Hamperku. 
 

 Neinvestiční transfery z IOP - Elektronizace procesů, digitalizace dat a konsolidace IT 
struktury TC Moravská Třebová - výzva 22 – projekt byl ukončen v roce 2015, ukončení 
administrace žádosti o platbu proběhlo začátkem roku 2016 a městu byla poskytnuta 
celková dotace ve výši 3.233,09 tis. Kč v členění na investiční a neinvestiční část (ve 
vazbě na realizované výdaje). 
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 Převody z vlastních fondů HČ – částka 315 tis. Kč je určena na úhradu rozsáhlejších 
oprav bytového fondu města již realizovaných v prvních 4 měsících letošního roku. 
 

 
 
3. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový schválený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 24.640,90 tis. Kč byl k  
30.04.2016 naplněn na 34,99 %, tj. ve výši 8.621,16 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (5.779,55 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 4. 2016).  
 
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 30.04.2016 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2015) 396 907,00

Splátky starých pohledávek 4 516,94

Prodej majetku města 2 479,20

CELKEM 403 903,14  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z pronájmu movitých věcí – město od loňského roku nově pronajímá plynovod 
na ulici Strážnického, vybudovaný v rámci přípravy lokality pro bydlení. 

 

 Příjmy z kopírování a prodeje známek na psy – celkové roční příjmy z této služby pro 
občany činí cca 1 tis. Kč. 
 

 Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy ze smluv o reklamě – město uzavřelo smlouvu o 
reklamě na akci Moravskotřebovský fotofestival 2016 s firmou MARTECH HOLDING 
a.s. na částku 15.000 Kč bez DPH. 
 

 Příjmy z věcných břemen – je navržena úprava rozpočtu ve vazbě na naplňování toto 
položky rozpočtových příjmů. 
 

 Projekt OUSB – opravný daňový doklad – opravný daňový dokad vystavený v roce 
2015 byl dodavatelem uhrazen až v roce 2016, stal se tedy součástí rozpočtových 
příjmů města. 
 

 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – pohřebné – město přijalo náhradu nákladů 
pohřebného na základě ukončeného dědického řízení. 
 

 Přijaté pojistné náhrady – jedná se zejména o pojistné náhrady v souvislosti 
s poškozením přečerpávací stanice v Boršově. 
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 Přijaté náhrady škody – je navržena úprava rozpočtu v souladu s předpokládaným 
plněním. 
 

 
 
II. Kapitálové příjmy 
 
Schválený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 7.450 tis. Kč byl k 30.04.2016 naplněn na 
49,40 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 3.680,26 tis. Kč.  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí  – prodej hrobového zařízení schválilo 
zastupitelstvo města na svém posledním jednání. 
 

 Investiční transfery z IOP - Elektronizace procesů, digitalizace dat a konsolidace IT 
struktury TC Moravská Třebová - výzva 22 – jedná se o investiční část dotace projektu 
ukončeného v roce 2015. Úprava rozpočtu je navržena v souladu se skutečně 
poskytnutou výši investiční dotace. 

 
 
III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 162.620 tis. Kč byl k 30.04.2016 
vyčerpán na 28,22 %, tj. čerpání ve výši 45.885,77 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Opravy kanalizace města – rozpočet položky je navýšen o výdaje na opravu čerpací 
stanice v Boršově (z větší části krytou přijatým pojistným plněním). 
 

 MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd) – navýšení rozpočtu vychází 
jednak k požadavku na úpravu prostor kuchyně plynoucí z provedené kontroly (20 tis. 
Kč) a dále z návrhu na dočasnou úhradu mzdových nákladů údržbáře, pracujícího ve 
všech objektech školky (Piaristická, Boršov, Sušice) na období 08 – 12/2016 z rozpočtu 
města. Tento pracovník byl v minulosti z větší části hrazen z prostředků Úřadu práce 
v rámci výkonu veřejně prospěšných prací. V letošním roce však byla školce udělena 
výjimka pro možnost opakovaného uzavření pracovního poměru se stejným 
pracovníkem pouze do 31.07. Další finanční prostředky nebudou Úřadem práce na 
stejného pracovníka poskytnuty, jiný pracovník, vhodný pro práci v prostředí dětského 
kolektivu není k dispozici a dotační politika Úřadu práce pro druhé pololetí roku 2016 
není vyjasněna. Je proto navržena úhrada mzdových nákladů údržbáře vč. zákonných 
odvodů (75 tis. Kč) do konce letošního roku z rozpočtu města (jedná se o spolehlivého 
pracovníka s minimálním nárokem na mzdu, proto se tento návrh jeví v současné 
situaci jako nejvhodnější řešení). 
 

 MŠ Piaristická – návrh řešení vlhkosti objektu – provedenými sondami bylo zjištěno, že 
objekt nemá izolaci proti zemní vlhkosti, je proto navržena realizace izolačních prací – 
odvodnění kolem objektu, fólie proti zemní vlhkosti, okapový chodník,… 
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 MŠ Boršov – rekonstrukce elektroinstalace – navýšení rozpočtu vychází ze zpracované 
projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v celém objektu. 
 

 MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova a mezd) – situace s výkonem údržbářských prací 
v objektech II. Mateřské školy je obdobná jako u MŠ Piaristická, pouze s tím rozdílem, 
že školce nebyla od Úřadu práce pro letošní rok udělena žádná výjimka. Je proto 
navržena úhrada mzdových nákladů včetně zákonných odvodů údržbáře z rozpočtu 
města již od 1. 7.2016 (90 tis. Kč). Údržbáři v obou mateřských školkách vykonávají 
např. tyto práce – sekání a kontrola zahrad, údržba a čištění chodníků, kanálů, drobné 
instalatérské práce, opravy nábytku a jiného vybavení, malířské a natěračské práce, 
údržba střech, čistění okapů,… 
 

 MŠ Tyršova – rekonstrukce sociálního zařízení – ze zpracovaného rozpočtu vzešla 
cena rekonstrukce 360 tis. Kč, navržená úprava rozpočtu vychází z předpokladu 
snížení realizační ceny v rámci výběrového řízení. 
 

 ZŠ Palackého – oprava střech pavilónů U15 a D3 – úprava rozpočtu vychází 
z realizovaného výběrového řízení na obnovu střešních krytin. 
 

 ZŠ Palackého – rekonstrukce topného kanálu a vodovodu na U12 – v teplovodním 
kanálu jsou umístěny rozvody topení a vodovodu, které jsou v havarijním stavu. 
Z topného systému uniká voda. Je nutné rozvody topení vyměnit současně 
s vodovodním vedením s přípojkami do tříd. 

 

 ZŠ Palackého – dotace na projekt Já mezi námi – Ministerstvo školství poskytlo škole 
na realizaci projektu dotaci ve výši 77,47 tis. Kč z Programu na podporu aktivit v oblasti 
primární prevence rizikového chování na rok 2016. 
 

 ZŠ Palackého – dotace na výměnný pobyt se školou ve Vlaardingenu – Pardubický kraj 
podpořil výměnný pobyt základní školy dotací ve výši 15 tis. Kč z programu Podpora 
rozvoje zahraničních vztahů na rok 2016 s důrazem na partnerské regiony. 
 

 Dům dětí a mládeže Moravská – příspěvková organizace spolupracuje se Zdravým 
městem dlouhodobě na společných projektech pro děti a mládež, které byly dříve 
podporovány formou finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši cca 10 tis. Kč 
ročně. V rámci nového grantového programu nebyly tyto požadavky zohledněny a tyto 
aktivity byly v rámci návrhu rozpočtu města opomenuty, proto je dodatečně navržena 
úprava rozpočtu o částku 5 tis. Kč na plánované projekty ve 2. pololetí tohoto roku.  
 

 Základní umělecká škola – dotace na Moravskotřebovské arkády – část poskytnuté 
dotace ve výši 155 tis. Kč je přesunuta zpět do rozpočtu města (z důvodu plateb 
zahraničním rezidentům (slovenští umělci) a ve vazbě na DPH). Platby těmto umělcům 
za vstoupení v rámci festivalu převzalo město. 
 

 Městská knihovna – dotace na projekt Společně proti nudě 2 – projekt získal dotaci ve 
výši 10 tis. Kč poskytnutou Ministerstvem kultury z programu Kulturní aktivity. 
 

 Kulturní služby města – je navržena úprava rozpočtu o přijaté dotace z prostředků 
Pardubického kraje: 
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- 50 tis. Kč - 21. ročník festivalu Dny Slovenské kultury, 
- 20 tis. Kč -  restaurování obrazu Hugo Hodienera, 
- 10 tis. Kč - Fotofestival Moravská Třebová 2016,   
- 30 tis. Kč - festival Kejkle a kratochvíle, 
- 15 tis. Kč - Moravskotřebovský bramborák. 
 

Dále je také předmětem úprav rozpočtu přesun částky 15 tis. Kč zpět do rozpočtu města 
(jedná se o doplatek výdajů ve vazbě na platby slovenských umělců – zahraničních 
rezidentů, vystupujících v rámci festivalu Dny slovenské kultury) a částka 15 tis. Kč, 
vyplývající ze smlouvy o reklamě uzavřené s firmou MARTECH HOLDING a.s., určená na 
pořádání Fotofestivalu 2016. 
 

 Projekt Zdravé město – rozpočet je navýšen o náklady na projekty realizované společně 
s Domem dětí a mládeže Moravská Třebová pro děti a mládež z města i regionu v  
1. pololetí roku 2016. 
 

 Regenerace městských parků – částka 35 tis. Kč, která je součástí navržené úpravy 
rozpočtu je určena na náhradní výsadbu v rámci projektu. Tato výsadba bude následně 
předmětem řešení reklamačních závad. 
 

 Revitalizace toku Třebůvky v lokalitě Knížecí louka – 15 tis. Kč je určena na doplnění 
informačních tabulí. 
 

 Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 237,45 tis. Kč, která je určena 
na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve 4. čtvrtletí roku 2015 a 
o dotaci ve výši 7,3 tis. Kč na výsadbu povinného podílu melioračních a zpevňujících 
dřevin. 
 

 Sociální služby – rozpočet příspěvkové organizace je navýšen o dotaci z Pardubického 
kraje v souhrnné výši 10.012 tis. Kč na poskytování sociálních služeb schválenou 
v rámci Dotačního řízení na poskytování účelových dotací na podporu sociálních 
služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2016 Sb. 
 

 Bezpečnost a veřejný pořádek – městská policie  – rozpočet mezd obsluhy kamerového 
systému je navýšen ve vazbě na dohodu s Úřadem práce o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací - vytvoření pracovního místa asistenta 
prevence kriminality (1/2 pracovního úvazku). 
 

 Správa pracoviště kamerového systému a PCO – rozpočet je navýšen o výdaje na 
pořízení nové televize nahrazující monitor v rámci městského kamerového systému 
(závada vzniklá na starém zařízení je neopravitelná). 
 

 Energetické poradenství – rozpočet je navýšen o výdaje na pilotní projekt - provedení 
optimalizace rezervovaných příkonů u 3 vytipovaných odběrných míst elektrické 
energie v hladině NN (I. Mateřská škola, II. Mateřská škola a Kulturní služby) 
s předpokládanou návratností 5 měsíců. Úspora má vazbu na optimalizaci sazby a 
rezervované kapacity odběrných míst. 
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 Demolice objektu bývalé dětské nemocnice – v souladu se schváleným záměrem 
demolice jsou v rámci rozpočtu vyčleněny finanční prostředku na zpracování projektové 
dokumentace. 
 

 Ostatní činnost – poskytnuté neinvestiční dotace – jeden z příjemců dotací 
poskytnutých v rámci 1. kola grantového programu města dotaci vrátil (z důvodu 
dotačně zjištěných podmínek zamezujících přijetí dotace z veřejného městského 
rozpočtu), je proto navržena úprava rozpočtu města – vrácení poskytnuté částky ve 
výši 2,5 tis. Kč zpět do rezervy na poskytování neinvestičních dotací. 

 

 
IV. Kapitálové (investiční) výdaje a výdaje na rozsáhlejší opravy majetku v městské 

památkové rezervaci a v rámci hospodářské činnost 
 
Schválený rozpočet investičních výdajů 34.920 tis. Kč byl k 30.04.2016 čerpán částkou 
6.517,18 tis. Kč, tj. na 18,66 %. Schválený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku 
ve výši 2.040 tis. Kč byl k 30.04.2016 čerpán pouze v oblasti oprav majetku v hospodářské 
činnosti (byty) částkou 311,56 tis. Kč. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Strategický plán rozvoje města – aktualizace strategického plánu rozvoje města je 
součástí aktivit v rámci projektu z Operačního programu zaměstnanost v rámci výzvy 
033, prioritní osy Efektivní veřejná správa, o jehož podpoře bude rozhodnuto na podzim 
letošního roku. V případě podpory projektu tak budou práce na strategickém plánu 
města zahájeny až v roce 2017. 
 

 Regulační plám města – částka vyčleněná na zpracování regulačního plánu v rámci 
schváleného rozpočtu (180 tis. Kč) neodpovídá vysoutěžené ceně (340 tis. Kč). Chyba 
je odstraněna navrhovanou úpravou rozpočtu. 

 

 Vodovodní odbočky – počet realizovaných vodovodních odboček meziročně výrazně 
vzrostl. 
 

 Víceúčelové dětské hřiště Boršov – záměrem je zpracování projektové dokumentace 
dětského hřiště u fotbalového stadionu v Boršově, která je nutná pro podání žádosti o 
dotaci. 
 

 Rozsáhlejší opravy majetku – restaurování barokního kříže na Hamperku – rozpočet je 
navýšen o dotaci 40 tis. Kč z prostředků Pardubického kraje z programu Podpora 
stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového 
charakteru v roce 2016. Celkové náklady restaurování však činí 140 tis. Kč, rozpočet 
je tedy dále navýšen o 20 tis. Kč, představujících doplatek spolupodílu města na akci. 
 

 Rozsáhlejší opravy majetku – bytové domy – realizované opravy popř. technická 
zhodnocení v našich bytových domech budou hrazeny z prostředků hospodářské 
činnosti města. 
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V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30.04.2016 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 180.600 tis. Kč byl k 30.04.2016 
naplněn na 36,28 %, tj. částkou ve výši 65.525,85 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 199.580 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 52.714,51 tis. 
Kč, tj. na 26,41 %. 
 

 součástí položek financování na straně příjmů je pouze zapojení zůstatků finančních 
prostředků na účtech města a účelových fondech a 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  
30.04.2016 zachycuje následující tabulka: 

 
 

k 01.01.2016 k 30.04.2016

základní běžný účet 3 752 251,61 Kč 4 205 561,60

příjmový účet 30 694 884,11 37 873 401,22

účty u ČNB 3 854 175,35 58 896,06

výdajový účet vč. projektových účtů 23 842 454,16 31 076 442,49

fond rozvoje bydlení 133 347,44 134 456,43

sociální fond 72 148,05 Kč 34 712,70
Rozpočtové prostředky CELKEM 62 349 260,72 Kč 73 383 470,50 Kč

složené jistiny - zadávací řízení 0,00 Kč 2 400 000,00 Kč

depozitní účet 4 702 612,41 262,04 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 702 612,41 Kč 2 400 262,04 Kč  
 
 


