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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2016 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 185.090 tis. Kč byl k 30. 6. 2016 
naplněn částkou 110.876,54 tis. Kč na 59,90 %. 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) 
 
Příjmy z daní 
 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 30. 6. 2016 je uvedeno na straně 2 
tabulkové části rozboru hospodaření, na stranách 6 – 9 jsou již do přehledů doplněny i 
daňové výnosy za červenec. Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému období 
minulého roku činí cca 11 % (5.482,53 tis. Kč). Nejvýnosnějšími měsíci z pohledu daňových 
příjmů bývají tradičně letní měsíce (v červnu letošního roku činily daňové výnosy 14.700,75 
tis. Kč v červenci pak 12.748,48 tis. Kč). Rozpočet daňových příjmů v roce 2016 byl 
nastaven mírně pesimisticky, předpokládali jsme daňové příjmy zhruba dle skutečnosti 
minulého roku.  Na základě stávajícího vývoje daňových příjmů lze očekávat přeplnění 
rozpočtu. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi – částka 8.060 tis. Kč představuje 
převody této daně pro rok 2016 (daňové přiznání za rok 2015). Tato položka 
koresponduje s položkou daň z příjmů za obec zahrnutou v ostatních činnostech 
běžných výdajů. Tato daň je pouze převáděna mezi výdaji a příjmy rozpočtu města.  

 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 13.950 tis. Kč byl k 30. 6. 2016 
naplněn na 70,59 %, tj. ve výši 9.846,74 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků 
je uvedeno v tabulce č. 1.  
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2015

Rozpočet

2016

Skutečnost

k 30.06.2016

Odbor výstavby a územního plánování 963 350,00 900 000,00 531 950,00

Odbor vnitřních věcí 1 049 987,00 1 000 000,00 531 290,00

Obecní živnostenský úřad 191 945,00 180 000,00 103 635,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 1 680,00 0,00 1 140,00

Odbor dopravy 2 153 795,00 2 100 000,00 1 124 490,00

Odbor životního prostředí 84 300,00 80 000,00 60 100,00

CELKEM 4 445 057,00 4 260 000,00 2 352 605,00  
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2. Běžné (neinvestiční) transfery 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 34.709,32 tis. Kč byl k 
30. 6. 2016 naplněn na 70,96 %, tj. celkem 24.631,09 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých 
dotací i dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na straně 3 tabulkové části 
rozboru hospodaření. 
 
V tab. č. 2 je uveden přehled zaplacených 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 30.6.2016 

(v Kč)

Staré Město 6 000,00

Rychnov na Moravě 1 500,00

Třebařov 1 500,00

Kunčina 4 500,00

Městečko Trnávka 9 000,00

Koruna 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 24 000,00

Křenov 14 353,00

Slatina 5 111,00

Staré Město 35 217,00

Březina 12 358,00

Rychnov na Moravě 21 144,48

Za zajištění dopravní obslužnosti celkem 88 183,48

Transfery od obcí celkem 112 183,48  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon SPOD – město obdrželo 
v červnu letošního roku 2. splátku neinvestiční dotace na výkon agendy sociálně-
právní ochrany dětí. Je proto navržena úprava rozpočtu ve vazbě na celkovou výši 
poskytnuté dotace v letošním roce (2.332 tis. Kč). Původní předpoklad v rámci 
schváleného rozpočtu byl o 187 tis. Kč nižší. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon sociální práce s výjimkou 
agendy SPOD – na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí byla 
městu přiznána dotace ve výši 455,50 tis. Kč určená na výkon sociální práce nad 
rámec sociálně-právní ochrany dětí. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na veřejně prospěšné práce  – 
s Úřadem práce byly uzavřeny 2 dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací na místa asistentů prevence kriminality na dobu od 
30.09.2015 do 31.08.2016 s maximální výší příspěvku na 1 pracovní místo ve výši 
15.000 Kč/1 měsíc (částka pokrývá celkové měsíční mzdové náklady na pracovníka 
včetně zákonných odvodů). V rámci dodatků č. 1 k dohodám dochází k prodloužení 
vytvořených pracovních míst do 31.01.2017. Návrh úpravy rozpočtu zohledňuje 
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předpokládanou přijatou dotaci za období 01 – 10/2016 (dotace je zpravidla 
poskytována s dvouměsíčním zpožděním). 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon činnosti OLH – dotace ve výši 
238,65 tis. Kč je určena na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
v 1. čtvrtletí roku 2016. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - na techniku pro dětské oddělení městské 
knihovny z programu VISK – dotace z Ministerstva kultury ve výši 28 tis. Kč je určena 
na dovybavení dětského oddělení Městské knihovny Ladislava z Boskovic. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na Fotofestival Moravská Třebová 2016 
– dotace z Ministerstva kultury ve výši 15 tis. Kč je určena pro Kulturní služby města 
Moravská Třebová na podporu již proběhlého fotofestivalu. 
 

 Neinv. transfery z regionální rady - Cesta od renesance k baroku – doplatky dotace 
na základě 3. žádosti o platbu, na realizaci projektu Cesta od renesance k baroku byly 
pro zjednodušení narozpočtovány jako investiční s tím, že bude následně realizován 
přesun části investiční dotace do neinvestičních části rozpočtu, dle skutečné výše 
poskytnutých neinvestičních prostředků. 
 

 
3. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 25.430,68 tis. Kč byl k  
30. 6. 2016 naplněn na 51,04 %, tj. ve výši 12.979,80 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (9.094,89 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 6. 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 30.06.2016 (v Kč)

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

Prodej dřeva 26 283,00

Splátky starých pohledávek 4 516,94

Prodej majetku města 2 479,31

CELKEM 430 186,25  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z poskytování služeb – reklama – vedením města byla předběžně projednána 
se zástupci firmy  MARTECH HOLDING a. s. podpora festivalu Kejkle a kratochvíle 
2016 ve výši 15.000 Kč. 
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 Příjmy z úroků – původní předpoklad u této položky nebude naplněn, je proto 
navrženo snížení rozpočtu. 
 

 Kulturní služby – odvod z investičního fondu – částka 200 tis. Kč odpovídá nákladům 
na pořízení sbírky 28 položek uměleckých předmětů vystavených dlouhodobě v 
zámeckých expozicích. V současné době jsou tyto předměty do expozic pouze 
vypůjčeny. 
 

 Příjmy z věcných břemen – úprava rozpočtu koresponduje se skutečným 
naplňováním položky. 
 

 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru – každoročně nám obvodní báňský úřad zasílá 
500 Kč z dobývacího prostoru v Boršově. 
 

 Ostatní nedaňové příjmy j.n. – rozpočet je upraven podle očekávané skutečnosti. 
 

 
 

II. Kapitálové příjmy a investiční transfery 
 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů a investičních transferů ve výši 7.460 tis. Kč byl k  
30. 6. 2016 naplněn na 112,44 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 8.388,23 tis. Kč. 
Přečerpání původního rozpočtu je dáno zejména přijetím doplatku dotace z OPŽP na 
realizaci projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. modernizace ČOV. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Investiční transfery z regionální rady - Cesta od renesance k baroku – město podalo 
(v rámci 3. monitorovací zprávy) 3. žádost o platbu v rámci realizace projektu Cesta 
od renesance k baroku. V rámci této žádosti jsme nárokovali investiční dotaci ve výši 
622.210,17 Kč a neinvestiční dotace ve výši 968.945,43 Kč (dotace celkem tedy 
1.591.194,60 Kč). V rámci administrace této 3. ŽOP byla provedena administrativní 
kontrola INTERIM, za které byl dne 14.01.2016 vypracován kontrolní protokol č.j. 
RRSV 414/2016, ve kterém byla vyčíslena částka dotčená nesrovnalostí ve výši 
1.086.224,34 Kč. Tato částka zasáhla i do předchozích žádostí o platbu č. 1 a 2. Proti 
kontrolnímu protokolu podalo město námitky 2. 2. 2016, Regionální rada regionu 
soudržnosti Severovýchod našim námitkám, dopisem ze dne 12. 5. 2016, nevyhověla 
a potvrdil závěry uvedené v protokolu o kontrole. Město nadále nesouhlasí s krácením 
dotace, zastává názor, že postupovalo správně, budeme se proto bránit soudní 
cestou.  Kontrolní orgán však zároveň poukázal na možnost doplatit nespornou výši 
finančních prostředků bez zamezení využití dalších kroků právní obrany města 
formou provedení tzv. zápočtu. Souhlas se zápočtem udělila rada města na svém 
zasedání dne 9. 5. 2016. Finančně byl tedy dne 1. 6. 2016 na účet města zaslán 
pouze doplatek dotace ve výši 746.337,50 Kč a na účet regionální rady z účtu města 
zaslán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 241.367,24 Kč, účetně však 
proběhly všechny operace na straně rozpočtech příjmů a výdajů v plně výši (přijetí 
dotace v souhrnné výši 1.591.194,60 Kč – v členění na investiční a neinvestiční část, 
a odvod za porušení rozpočtové kázně v souhrnné výši 1.086.224,34 Kč). Tomu 
odpovídají i navržené úpravy rozpočtu v rámci tohoto rozboru hospodaření na straně 
rozpočtových příjmů a výdajů. 
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 Investiční transfery z OPŽP - Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova,… - přijatý 
doplatek dotace ve výši téměř 3.160 tis. Kč vychází z uzavřeného dodatku č. 3 
smlouvy o poskytnutí podpory. K navýšení dotace došlo z důvodu úpravy původního 
finančního modelu, vyvolané nižším než předpokládaným růstem inflace.    
 
 

 
III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 174.395 tis. Kč byl k 30. 6. 2016 
vyčerpán na 46,88 %, tj. čerpání ve výši 81.765,01 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy komunikací – vzhledem k nerealizci 
části plánovaných investičních akcí v plném rozsahu z rozpočtu letošního roku, je 
posílena kapitola běžné údržby a oprav komunikací a chodníků. Priority dodatečné 
zařazených akcí budou stanoveny v rámci jednání valné hromady Technických 
služeb, s.r.o. v souladu se zpracovaným přehledem oprav komunikací a chodníků, se 
kterým bylo zastupitelstvo města seznámeno na červnovém jednání. 
 

 VO modernizace Boršov – příprava podkladů pro dotaci – částka 70 tis. Kč je 
přesunuta z investiční části rozpočtu města. V dotačním řízení v rámci programu 
EFEKT na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlášeného 
Ministerstvem průmyslu a obchodu se městu nepodařilo uspět. Akce nebude 
realizována z vlastních zdrojů města, výdaje na přípravné práce se tak nestanou 
součástí investiční akce, jsou proto přesunuty do provozní části rozpočtu města. 
 

 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – navržená úprava rozpočtu souvisí s kosením 
trávy v lokálním biocentru na Knížecí louce akce. Následná péče o travní plochy byla 
součástí dodavatelské smlouvy vítězného dodavatele, firmy Hochtief CZ a.s. po dobu 
2 let od ukončení realizace projektu. 
 

 MŠ Piaristická – v jednom z objektů školky probíhá v letních měsících změna topného 
systému z elektřiny na plynové vytápění, součástí investiční akce ale nejsou výdaje 
na nutnou změnu jističů - demontáž starých a montáž nových jističů, demontáž 
termostatů od starého akumulačního vytápění, novou revizi po výměně jističů. Jedná 
se o provozní výdaje, které ale školka neměla zařazena do schváleného rozpočtu, 
proto je navržena úprava rozpočtu. 
 

 MŠ Jiráskova – výměna zářivek – celkové náklady akce, které vzešly z výběrového 
řízení činní téměř 120 tis. Kč, je proto navržena úprava rozpočtu o chybějících  
20 tis. Kč. 
 

  MŠ Tyršova – rekonstrukce soc. zařízení – náklady na rekonstrukci toalet od 
vítězného dodavatele činí více než 350 tis. Kč, dále jsou součástí rozpočtu i náklady 
na zpracování projektové dokumentace. 
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 ZŠ Čs. armády – součástí návrhu na úpravu rozpočtu jsou výdaje na nezbytnou 
výměnu svodů hromosvodů v zadní části budovy školy, které již neprošly zákonnou 
revizí. S ohledem na realizaci úpravy prostor zadního traktu v letních měsících roku 
se jevilo jako vhodné spojit obě akce dohromady z důvodu zamezení opakovanému 
rozebírání podloží. 
 

 ZŠ Palackého – oprava střechy pavilónů U15 a D3 – součástí projektové 
dokumentace na výměnu krytiny bylo ponechání původní střešní krytiny (šindel 
s podkladní lepenkou). Dodavatel v rámci kontrolního dne tento postup rozporoval 
s tím, že by to způsobovalo kondenzaci par na dřevěné konstrukci střechy, šíření hub 
a plísně, čímž by mohlo dojít ke znehodnocení střešní konstrukce. Vedením města byl 
odsouhlasen nový postup - sundání původní krytiny a folie a chemické ošetření 
bednění. Tyto vícepráce činí téměř 900 tis. Kč. Celkový rozpočet akce je vyčíslen na 
téměř 3.100 tis. Kč (projektová dokumentace, vlastní realizační náklady, autorský a 
technický dozor,…). 
 

 ZŠ Palackého – rekonstrukce topného kanálu a vodovodu na U12 – z výběrového 
řízení vzešla cena o téměř 217 tis. Kč vyšší, než byl původní předpoklad v rozpočtu 
města. Při realizaci bylo následně, při odstranění záklopních desek, zjištěno, že 
rozsah prací bude větší, než se původně předpokládalo. Z těchto důvodů je navržena 
úprava rozpočtu o 270 tis. Kč. 
 

 Městská knihovna – rozpočet je navýšen o přijatou dotaci od Ministerstva kultury na 
techniku pro dětské oddělení městské knihovny z programu VISK ve výši 28 tis. Kč 
 

 Kulturní služby města – je navržena jednak úprava rozpočtu o náklady na pořízení 2 
ks hlavových mikrofonů, které budou, spolu s dalšími 2 ks již vlastněnými 
příspěvkovou organizací zapůjčovány Divadelnímu kroužku J. K. Tyla pro jejich 
vystoupení a dále také úprava rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury ve výši 
15 tis. Kč na organizaci fotofestivalu. 
 

 Nákup sbírky uměleckých předmětů – zámek – jedná se o 28 položek uměleckých 
předmětů vystavených dlouhodobě v zámeckých expozicích. V současné době jsou 
tyto předměty do expozic pouze vypůjčeny. Vlastníkem současné muzejní sbírky je 
Město Moravská Třebová, příspěvková organizace Kulturní služby města Moravská 
Třebová sbírku spravuje. Výše uvedené umělecké předměty se stanou součástí 
stávající sbírky, proto je kupujícím město a ne příspěvková organizace. 
 

 Propagace města – ve vazbě na vytvoření nového webu města vyvstala potřeba 
pořízení zejména panoramatických fotografií pro potřeby umísťování na banner, ale i 
k možnému využití v ostatních částech webu. Navržená úprava rozpočtu o částku  
30 tis. Kč vychází z kalkulace zpracované profesionální fotografkou. 
 

 Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 238,65 tis. Kč na činnost 
odborného lesního hospodáře v 1. čtvrtletí roku 2016. 
 

 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – plán odpadového hospodářství – 
vlastnímu zpracování plánu předcházelo vypracování analýzy produkce nakládání s 
odpady za 29 tis. Kč. Následná cenová nabídka na zpracování vlastního plánu 
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odpadového hospodářství, která vzešla z poptávkové řízení činila 35 tis. Kč, proto je 
navržena úprava rozpočtu této položky o 5 tis. Kč. 
 

 Bezpečnost a veřejný pořádek – obsluha kamerového systému – mzdový rozpočet je 
navýšen o náklady na výkon činnosti asistentů prevence kriminality ve vazbě na 
prodloužení vytvořených pracovních míst do 31.01.2017. Zvýšené mzdové náklady 
budou v celém rozsahu hrazeny z dotace od Úřadu práce. 
 

 Bezpečnost a veřejný pořádek – ostatní provozní výdaje – částka 25 tis. Kč je určena 
na pořízení tabletu s operačním systémem Windows pro potřeby městské policie ve 
vazbě na změnu v přestupkovém řízení.  Od 1. října 2016 budou mít správní orgány, 
které rozhodly o přestupku v posledním stupni, povinnost zapsat údaje o přestupku do 
centrální evidence přestupků (ISEP - informační systém evidence přestupků), kterou 
povede Rejstřík trestů (evidovat se budou pravomocná rozhodnutí o vybraných 
přestupcích, viz § 91 zák. 200/1990 Sb.). V návaznosti na novelu přestupkového 
zákona bude také nutné před rozhodnutím získat informace o možné recidivě 
pachatele (tj. vždy před zvolením sankce bude nutný náhled do centrální evidence 
přestupků). Vzhledem k vedení přestupkových řízení v terénu bude nutné městskou 
policii vybavit přenosným mobilním zařízení s přístupem do centrální evidence 
přestupků. 
 

 Činnost místní správy – platy zaměstnanců č. zákonných odvodů – dle Organizačního 
řádu Městského úřadu je na odboru životního prostředí schváleno 7 pracovních míst a 
6,5 pracovních úvazků. Na 0,5 úvazku pracuje na odboru Barbora Dudíková, DiS., 
která zabezpečuje mj. agendu týrání zvířat (v posledních letech významný nárůst 
případů), dále zabezpečuje administrativní práce v rámci odboru (především 
administrativu v procesu vydávání souhrnného vyjádření k záměru za odbor životního 
prostředí). Důvodem navržené úpravy rozpočtu je navýšení počtu pracovníků odboru 
životního prostředí o 0,5 úvazku z následujících důvodů: 
a) nárůst povinností v rámci agendy ochrany zemědělského půdního fondu - dle 

analýzy Ministerstva životního prostředí k novele zákona o ochraně ZPF se jedná 
o nárůst 0,66 pracovního úvazku, 

 

b) prudký nárůst počtu vydaných koordinovaných závazných stanovisek v rámci 
městského úřadu. Koordinované závazné stanovisko je správní úkon dotčeného 
orgánu (v tomto případě městského úřadu) na základě několika zvláštních 
právních předpisů. V rámci tohoto stanoviska jsou vzájemně "koordinovaná" 
jednotlivá závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy v rámci jednoho 
úřadu. Výhodou tohoto postupu je to, že stavebník - žadatel nemusí obesílat, 
obcházet jednotlivé organizační složky úřadu, ale bude mu vydáno jedno 
koordinované stanovisko. 
Počet žádostí o vydání koordinovaného závazného stanoviska za roky 2007 - 
2015 byl celkem 24 (v jednom roce jsme měli max. 5 žádostí). Letos k 8. 8. 2016 
již máme 63 žádostí (z toho červenec a část srpna - 19 žádostí). Agendu 
koordinovaných závazných stanovisek vykonává Ing. Dušan Sejbal. S ohledem na 
nárůst stavební činnosti a z toho vyplývajícího nárůstu povinností stavebního 
úřadu je tato situace dále neúnosná. Proto navrhujeme přesun této agendy na 
odbor životního prostředí, v souladu s metodikou ministerstva pro místní rozvoj, tj. 
koordinované závazné stanovisko by měl zpracovávat a vydávat ten odbor, který 
v rámci své působnosti vydává nejvíce jednotlivých stanovisek. To je v našem 
případě odbor životního prostředí. 
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Předpokládaný nárůst mzdových nákladů (plat + odvody jako hlavní osobní náklady) 
je  cca 13 tis. Kč měsíčně, tj. za období 01.09. – 31.12.2016 činí 52 tis. Kč. Město 
obdrženo v letošním roce o 187 tis. Kč větší dotaci na výkon činností SPOD, tyto 
finanční prostředky budou využity na úhradu mezd zaměstnanců, kteří se touto 
agendou zabývají a jejichž celkový předpokládaný objem vyplacených mezd byl již 
součástí schváleného rozpočtu města na letošní rok. Tím se v rámci mzdového limitu 
uvolní prostor pro úhradu navýšeného polovičního úvazku odboru životního prostředí. 
 

 Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje vč. SPOD – rozpočet je navýšen o 
náklady na první fázi digitalizace kronik města (rok 1952, roky 1956-1965 a roky 1966 
– 1970). 

 

 Činnost místní správy – provozní rozpočet informatiky – rozpočet je navýšen o výdaje 
ve výši 20 tis. Kč na pořízení nového notebooku pro tiskovou mluvčí (stávající 
zařízení již není možné opravit a nákup nového notebooku nebyl součástí plánované 
obnovy výpočetní techniky v rámci schváleného rozpočtu v letošním roce). 
 

 Technologické centrum – provozní výdaje -  rozpočet je navýšen o výdaje na tříletou 
technickou podporu systému Veeam užívaného v rámci technologického centra                    
ve výši 45 tis. Kč. Stávající technická podpora končí v září a její obnova nebyla 
součástí schváleného rozpočtu této položky. 
 

 Demolice objektu bývalé dětské nemocnice -  součástí schváleného rozpočtu byly 
pouze projekční práce, s ohledem na potvrzení záměru demolice zastupitelstvem 
města bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizační práce, z jehož výsledků vyplývá, 
že doba realizace při předpokládaném zahájení prací do 30.08. je 70 dní. Rozpočet je 
proto navýšen i o výdaje na realizaci demoliční prací. 
 

 Demolice objektu na ulici Nová – do návrhu úprav rozpočtu jsou zahrnuty 
předpokládané výdaje na zpracování projektové dokumentace i na vlastní demolici 
objektu (odhad). S ohledem na realizované výběrové řízení na demolici dětského 
oddělení nemocnice se jeví jako reálné stihnout do konce tohoto roku zdemolovat i 
objekt na ulici Nové. 
 

 Ostatní činnost - daň z příjmů za obec – navrhovaná úprava rozpočtu o částku  
8.060 tis. Kč souvisí s úpravou rozpočtu u daňových příjmů ve stejné výši. 
 

 Ostatní činnost - odvod za porušení rozpočtové kázně – navýšení rozpočtu souvisí 
s administrací 3. žádosti o platbu podané u projektu Cesta od renesance k baroku. 
Bližší popis je uveden o související úpravy rozpočtu kapitálových příjmů, položky  
Investiční transfery z regionální rady - Cesta od renesance k baroku. 

 
Na závěr uvádíme aktuální stav jednotlivých rozpočtových rezerv po navržených úpravách 
rozpočtu. 

 

Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků 167.000 Kč 

Provozní rezerva   94.773,76 Kč 

Rezerva na krizové řízení 400 000 Kč 
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U rezervy na poskytnutí finančních příspěvků je již zohledněno i rozpočtové opatření 
č.4/2016 schválené radou města na jednání dne 8. 8. 2016 (poskytnutí dotace ve výši 
10.000 Kč na zajištění hudebního vystoupení skupiny Proč ne band v partnerském městě 
Vlaardingen). 
 
 
 
IV. Kapitálové (investiční) výdaje a výdaje na rozsáhlejší opravy investičního 

majetku 
 
Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 34.720 tis. Kč byl k 30. 6. 2016 čerpán 
částkou 9.466,34 tis. Kč, tj. na 27,26 %. Nízké čerpání je způsobeno předpokládanou 
realizací většího množství investičních akcí až v druhé polovině roku. 
 
Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 2.415 tis. Kč byl k 30. 6. 
2016 čerpán částkou 1.296,11 tis. Kč tj. na 53,67 %.  I zde jsou některé opravy směrovány 
do 2. pololetí roku ve vazbě na termín poskytnutí dotace ze státní ho rozpočtu. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Dopravní terminál – výše rozpočtu byla odhadnuta, součástí výdajů v letošním roce 
jsou jednak výkupy objektů a pozemků v areálu potřebné pro realizaci projektu a dále 
také zpracování projektové dokumentace, studie proveditelnosti a žádosti o dotaci. 
Celkové výdaje spojené s přípravnou fází realizace projektu jsou vyčísleny na cca 
1.150 tis. Kč. 
 

 Rekonstrukce objektu Sociálních služeb – v rámci letošního rozpočtu bude 
dopracována pouze projektová dokumentace rekonstrukce, vlastní realizace bude 
zaházena až v příštím roce. 
 

 Zázemí - Knížecí louka - PD, zahájení realizace – v letošním roce budou provedeny 
nezbytné přeložky sítí a vybudovány základy budoucího objektu. 
 

 Rekonstrukce chodníku Lanškrounská - Sušice, Mor. Třebová – město v letošním 
roce neuspělo se žádostí o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Předpokládáme opakované podání žádosti začátkem příštího roku. Projektová 
dokumentace bude upravena v souladu s připomínkami fondu. 
 

 Pořízení změny č. 2 územního plánu – v letošním roce bude realizována pouze 1. 
etapa prací v rozsahu plnění 65 tis. Kč. 
 

 VO modernizace Boršov - příprava podkladů pro dotaci  – částka 70 tis. Kč je 
přesunuta do provozní části rozpočtu města.  V dotačním řízení v rámci programu 
EFEKT na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlášeného 
Ministerstvem průmyslu a obchodu se městu nepodařilo uspět. Akce nebude 
realizována z vlastních zdrojů města, výdaje na přípravné práce se tak nestanou 
součástí investiční akce. 

 

 Investiční dotace TJ Sokol Boršov – rekonstrukce fasády objektu – tělovýchovná 
jednota se obrátila na město se žádostí o poskytnutí investiční dotace ve výši  
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47 tis. Kč na úhradu spolupodílu nákladů na rekonstrukci fasády objektu kabin 
fotbalového oddílu v Boršově. Akce je současně podpořena z rozpočtu Pardubického 
kraje, dotací z programu Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních 
zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací ve 
výši 103 tis. Kč. Celkové náklady akce jsou vyčísleny na 150 tis. Kč. Součástí návrhu 
na usnesení je i schválení poskytnutí dotace ve výši 47 tis. Kč a schválení uzavření 
veřejnoprávní smlouvy v souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. 
 

 Víceúčelové dětské hřiště – do úprav rozpočtu jsou zahrnuty náklady na vybudování  
nového dětského hřiště. 
 
 

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2016 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 192.550 tis. Kč byl k 30. 6. 
2016 naplněn na 61,94 %, tj. částkou ve výši 119.264,77 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 176.810 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
83.061,12 tis. Kč, tj. na 46,98 %, 
 

 v rámci úprav rozpočtu je navrženo dodatečné snížení zapojení zůstatku prostředků na 
účtech města do hospodaření v letošním roce (s ohledem na nerealizaci významných 
investičních akcí v předpokládaném rozsahu – Rekonstrukce objektu Sociálních služeb a 
Rekonstrukce chodníku Lanškrounská – Sušice), 

 

 součástí položek financování se na straně příjmů, kromě zapojení zůstatku finanční 
prostředků města, stává i doplatek půjčky od SFŽP na realizaci projektu týkajícího se 
kanalizace a modernizace ČOV (ve vazbě na navýšení dotace u projektu Odkanalizvání 
Udánek, Sušic a Boršova vč. modernizace ČOV z důvodu úpravy původního finančního 
modelu), a na straně výdajů sem patří splátky úvěrů, kde je navrženo navýšení rozpočtu 
související s navýšením půjčky od SFŽP 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. 2016 zachycuje následující tabulka: 

 

k 01.01.2016 k 30.06.2016

základní běžný účet 3 752 251,61 Kč 7 853 618,69

příjmový účet 30 694 884,11 33 857 507,58

účty u ČNB 3 854 175,35 46 102,43

výdajový účet vč. projektových účtů 23 842 454,16 43 847 646,33

fond rozvoje bydlení 133 347,44 135 005,26

sociální fond 72 148,05 Kč 102 254,65

Rozpočtové prostředky CELKEM 62 349 260,72 Kč 85 842 134,94 Kč

složené jistiny - zadávací řízení 0,00 Kč 100 000,00 Kč

depozitní účet 4 702 612,41 4 075,11 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 702 612,41 Kč 104 075,11 Kč  


