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Komentář k rozboru hospodaření k 30.09.2016 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 195.405 tis. Kč byl k 30.09.2016 
naplněn částkou 157.355,49 tis. Kč na 80,53 %. Tuto hodnotu je možno považovat za 
uspokojivou. 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 k 30.09.2016 je uvedeno na stranách 6, 7 a 8 
tabulkové části rozboru hospodaření.  
Vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 111.000 tis. Kč se již jeví k 30.09.2016 vývoj 
daňových příjmů jako příznivý. Rozpočet je naplňován na 78,29 %. Alikvotní roční podíl by 
měl činit k 30.09.2016 cca 75 %. Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému období 
minulého roku činí 8,95 % (7.141,36 tis. Kč). 
Třetí čtvrtletí je tradičně období s nejvyšší daňovou výtěžností (zejména měsíce červen a 
červenec). V letošním roce byl nejvýnosnějším měsícem z pohledu daňových příjmů červen 
(s výnosy ve výši 14.700,75 tis. Kč). V červenci 2016 byly na účet města přijaty daňové 
příjmy ve výši 12.748,48 tis. Kč.  
V tabulkové části rozboru hospodaření na straně 9 je uveden stav příjmů ze sdílených a 
výlučných daní k 31.10.2016. Skutečné plnění ke konci října převýšilo skutečnost za stejné 
období minulého roku o více než 7,1 mil. Kč. 
Z výše uvedených skutečností lze dovozovat, že schválený rozpočet u příjmů z daní by 
v letošním roce měl být naplněn.  
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 13.950 tis. Kč byl k  
30.09.2016 naplněn na 94,25 %, tj. ve výši 13.148,08 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 30.09.2016

Odbor výstavby a územního plánování 963 350,00 900 000,00 817 100,00

Odbor vnitřních věcí 1 049 987,00 1 000 000,00 810 432,00

Obecní živnostenský úřad 191 945,00 180 000,00 153 850,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 1 680,00 0,00 1 470,00

Odbor dopravy 2 153 795,00 2 100 000,00 1 640 080,00

Odbor životního prostředí 84 300,00 80 000,00 79 800,00

CELKEM 4 445 057,00 4 260 000,00 3 502 732,00  
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Z tabulky vyplývá, že se v letošním roce se podaří naplnit předpokládané příjmy ze 
správních poplatků. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Poplatek ze psů – rozpočet je upraven v souladu s naplňováním položky. 
 

 Odvody z loterií a VHP – i odvody z celostátních výnosů z loterií a výherních hracích 
přístrojů převýšily očekávanou skutečnost, je proto navržena úprava rozpočtu. 

 

 

 

Běžné transfery (dotace) 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů ve výši 36.683,47 tis. Kč byl k 30.09. 
2016 naplněn na 80,42 %, tj. celkem 29.500,02 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 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 

30.9.2016 (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

Janůvky 3 000,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 27 000,00

Křenov 14 353,00

Slatina 5 111,00

Staré Město 35 217,00

Březina 12 358,00

Rychnov na Moravě 21 144,48

Dlouhá Loučka 19 044,00

Za zajištění dopravní obslužnosti celkem 107 227,48

Transfery od obcí celkem 134 227,48  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Neinv. přijaté transfery ze všeobec. pokladní správy SR - volby do zastupitelstva kraje 
– dotace ve výši 268,70 tis. Kč je určena na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti 
s konáním voleb do zastupitelstva kraje ve dnech 7. a 8. října 2016. 
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 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu – na výkon činnosti OLH – 
rozpočet je navýšen o částka 239,76 Kč, která je dotací za výkony ve 2. čtvrtletí 
letošního roku a o částku 242,27 tis. Kč určenou na výkon činnosti odborného lesního 
hospodáře ve 3. čtvrtletí roku 2016. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu – na výsadbu MZD – částka 
17,55 tis. Kč je dotací na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin v 1. pololetí 
letošního roku. 

 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu – na obnovu kulturní 
památky - bývalé české menšinové školy - Svitavská 44 – Ministerstvo kultury 
poskytlo městu dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 107 tis. Kč na obnovu nemovité 
kulturní památky – objektu na ulici Svitavská č. o 44 užívaného Oblastní charitou 
Moravská Třebová. Dotace je určena na 2. etapu obnovy fasády. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu - Program regenerace 
městských památkových rezervací a zón – dotace z Ministerstva kultury v souhrnné 
výši 2.270 tis. Kč je určena na obnovu kulturních památek ve vlastnictví města a 
objektů v majetku soukromých vlastníků. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – na podporu poskytování soc. služeb – v rámci 
dotačního řízení Pardubického kraje pro poskytovatele sociálních služeb došlo 
k navýšení dotace pro Sociální služby města Moravská Třebová v souhrnné výši o 
1.103 tis. Kč (415 tis. Kč  - pečovatelská služba a 688 tis. Kč - domov pro seniory).  
 
 

 
 

2. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 25.711,53 tis. Kč byl k  
30.09.2016 naplněn na 76,79 %, tj. ve výši 19.744,50 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (13.653,80 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30.09.2016).  
 
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 30.09.2016 (v Kč)

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

Splátky starých pohledávek 78 516,94

Prodej majetku města 2 481,31

CELKEM 477 905,25  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Pronájem pozemků – hrobová místa -  u této položky je navržena úprava rozpočtu dle 
skutečné výše příjmů z pronájmu. 
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 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí – plynovod Strážnického – plynovod 
vybudovaný v rámci 2. etapy výstavby infrastruktury v lokalitě Strážnického byl 
v letošním roce prodán, součástí rozpočtových příjmů je tak jednak nájemné za rok 
2015 uhrazené v roce 2016 a dále také nájemné za první pololetí roku 2016 (do 
okamžiku prodeje).  
  

 Příjmy z poskytování služeb - aquapark - je navržena úprava rozpočtu podle skutečně 
realizovaných příjmů v letošní, spíše nepříznivé, plavecké sezóně. 
 

 Příjmy z prodeje dřeva – rozpočet je upraven v souladu s naplňováním položky. 
 

 Přijaté neinvestiční dary – je navržena úprava rozpočtu o přijaté dary na rozvoj 
školství ve výši 226 tis. Kč od vlastníků domů v městské památkové rezervaci a dále 
o přijatý dar od společnosti ASEKOL a.s. ve výši 15 tis. Kč za 1. místo ve zpětném 
odběru elektrozařízení v soutěži obcí Pardubického kraje „O Perníkovou popelnici 
2015“ v kategorii obcí nad 5.000 obyvatel. 
 

 Ostatní přijaté vratky transferů – gymnázium – město Moravská Třebová poskytlo 
gymnáziu dotaci ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů na ubytování a stravování 
dojíždějících žáků v areálu vojenského školy ve školním roce 2015/2016 s termínem 
vyúčtování 31.08.2016. Dotace nebyla vyčerpána v poskytnuté výši, předmětem 
úpravy rozpočtu je proto vratka nevyčerpané části dotace. 
 

 Příjmy z věcných břemen – položka je k 30.09. již přeplněna, proto je navržena 
úprava rozpočtu. 
 

 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrada nákladů pohřebného – město se 
opakovaně obrací na Ministerstvo pro místní rozvoj se žádostmi o úhradu nákladů 
pohřebného vynaložených z rozpočtu města (pohřby občanů bez příbuzných popř. 
bez majetku), rozpočet je tedy upraven o již přijatou náhradu ministerstva (zároveň je 
upravena i položka rozpočtových výdajů, ze které probíhá úhrada pohřbů – 
Pohřebnictví). 
 

 Přijaté náhrady škody – úprava rozpočtu souvisí s již přijatými náhradami. 
 

 Ostatní nedaňové příjmy j.n. – je navržena úprava rozpočtu v souladu s plněním 
rozpočtové položky. 
 
 
 

II. Kapitálové příjmy a investiční transfery 
 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů a investičních transferů ve výši 10.745 tis. Kč byl k 
30.09.2016 naplněn na 91,24 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 9.803,85 tis. Kč.   
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 

 Investiční transfery od krajů – volnočasový areál Knížecí louka  - Pardubický kraj 
schválil poskytnutí dotace městu ve výši 1 mil. Kč na realizaci projektu „Doplnění 
infrastruktury cestovního ruchu – Volnočasový areál Knížecí louka, Moravská 
Třebová“ s termínem použití nejpozději do 30.09.2017. 
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III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů bez rozsáhlejších oprav majetku ve výši  
193.795 tis. Kč byl k 30.09.2016 vyčerpán na 61,75 %, tj. čerpání ve výši 119.667,81  tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Technické služby – správa sportovišť - rekonstrukce umělého povrchu atletického 
stadionu – rekonstrukce nebude v letošním roce realizována, žádost o dotaci 
z prostředků Ministerstva školství bude podána do konce listopadu tohoto roku 
s termínem realizace v příštím roce. Součástí rozpočtu tedy zůstávají jen přípravné 
práce (žádost o dotaci, projektová dokumentace,…). 
 

 Technické služby – správa sportovišť – správa aquaparku – náklady na opravy 
v areálu (tepelná čerpadla, solární ohřev, strojovna, …) přesáhly původní předpoklad, 
je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 Technické služby – správa areálu na Knížecí louce – v rámci rozvoje areálu bude 
pořízena sestava certifikovaných exteriérových fit prvků, jejíž cena včetně dopravy a 
montáže činní cca 100 tis. Kč. 
 

 Technické služby – silnice a komunikace – monitoring a opravy mostů – součástí 
schváleného rozpočtu byla i 1. etapa opravy mostu na ulici Jevíčské, vysoutěžená 
cena opravy přesáhla schválený rozpočet, je proto navržena úprava rozpočtu.  
 

 Technické služby – silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – částka 115 tis. 
Kč vynaložená na vybudování nového parkoviště na ulici Jiráskova u školky je 
přesunuta do investiční části rozpočtu města – položky Zřízení parkoviště Jiráskova 
(práce měly investiční charakter). Další navrženou úpravou rozpočtu je navýšení 
položky o 300 tis. Kč ve vazbě na rekonstrukci povrchu ulice Nerudova a potřebu 
výměny obrubníků po obou stranách komunikace před položením nového povrchu. 
 

 Technické služby – veřejné osvětlení – částka 30 tis. Kč vynaložená v říjnu na 
rozšíření veřejného osvětlení na ulici Lázeňské je přesunuta do investičních výdajů, 
položky Rozšíření VO Lázeňská (jedná se o nový světelný bod). 
 

 Technické služby – pohřebnictví – rozpočet je navýšen o přijatou náhradu 
z Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

 Technické služby – sběr a svoz komunálního odpadu – rozpočet je navýšen o dar od 
společnosti ASEKOL, a.s., který bude využit na pořízení kontejnerů na tříděný odpad, 
předpokládáme spoluúčast města ve výši 5 tis. Kč. 
 

 MŠ Boršov – kotel – první kotel na tuhá paliva byl vyměněn v závěru roku 2013, i stav 
druhého kotle už je ale havarijní, předpokládáme proto jeho výměnu ještě do konce 
letošního roku. 
 

 ZŠ, ul. Palackého – oprava střechy pavilonu U15 a D3 – rozpočet je navýšen o 
vícepráce projektu. Jedná se o vyšší počet kolen dešťových svodů na obou budovách 
a stavbu lešení ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v rozpočtu. Dále se jedná o 
práce, které dodavatel provedl pro vylepšení ukončení střech na obou budovách a se 
kterými nebylo v rozpočtu počítáno - umístění okapnic kvůli lepšímu odvádění 
dešťových vod. S tím souvisí i zatěsnění okapnic větracím pásem. Dále bylo nutné 
nové větrací komínky propojit se stávajícím odvětráváním v půdě flexibilní hadicí - 
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umístění nových větracích hlavic nešlo bez flexibilní hadice napojit na stávající 
potrubí.  
 

 ZŠ, ul. Palackého – energetický posudek – v rámci závěrečného vyhodnocení 
projektu Realizace úspor energií ZŠ Palackého podpořeného z OPŽP bylo třeba 
doložit energetický posudek současného stavu objektu (po realizaci úsporných 
opatření).  
 

 Propagace města – navýšení rozpočtu souvisí s výrobou 200 ks kalendářů s replikami 
obrazů akademického malíře Františka Strážnického. Kalendář vznikl z inciativy Klubu 
přátel díla Františka Strážnického. 
 

 Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotace ve výši 239,76 tis. Kč a  
242,27 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2016 a 
dále také o dotaci ve výši 17,55 tis. Kč na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin  
v 1. pololetí letošního roku. 
 

 Sociální služby – rozpočet je navýšen o neinvestiční dotaci v souhrnné výši 1.103 tis. 
Kč poskytnutou v rámci dotačního řízení Pardubického kraje pro poskytovatele 
sociálních služeb - Sociální služby města Moravská Třebová (415 tis. Kč  - 
pečovatelská služba a 688 tis. Kč - domov pro seniory).  
 

 Sociální služby – oprava střechy – město bude hradit z vlastního rozpočtu pouze 
přípravné práce, vlastní realizaci 1. etapy opravy střechy v rozsahu cca 700 tis. Kč 
uhradí příspěvková organizace Sociální služby Moravská Třebová z vlastních zdrojů. 
 

 Bezpečnost a veřejný pořádek – mzdy a zákonné odvody vč. obsluhy kamerového 
systému a pracovníků VPP – úprava rozpočtu se týká nařízením vlády č. 316/2016 
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a kterým dochází s účinností od 
01.11.2016 ke zvýšení platových tarifů v průměru o 4 %.  
 
 

 Činnost místní správy – platy a zákonné odvody – i tato úprava rozpočtu má vazbu na 
nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě (zvýšení platových tarifů o 4 %). 
 

 Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – je navržena úprava rozpočtu ve 
vazbě záměr zpracování analýzy stavu vymáhání pohledávek města odbornou firmou 
s cílem posoudit stávající stav, optimalizovat systém vymáhání pohledávek a 
formalizovat postupy formou vnitřního předpisu. Dále jsou součástí navržené úpravy 
rozpočtu i výdaje na zajištění adventních trhů na náměstí pořádaných odborem 
majetku města a komunálního hospodářství ve spolupráci s Kulturními službami 
(výzdoba vestibulu radnice,…). 
 

 Činnost místní správy -  daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,... – 
rozpočet je navýšen jednak o úhradu nákladů souvisejících se smlouvou o zřízení 
služebnosti s Povodím Moravy, s.p. ve vazbě  na stavbu cyklostezky a in-line stezky na 
Knížecí louce a dále také ve vazbě na dohodu o narovnání se stejným subjektem za užívání 
pozemku na Knížecí louce v době výstavby cyklostezky a in-line stezky (celková úhrada činí 
téměř 130 tis. Kč). 
 

 Volby do zastupitelstev krajů – rozpočet je upraven ve vazbě na předpokládané 
výdaje vynaložené na organizaci podzimních voleb do zastupitelstva Pardubického 
kraje. Celkové výdaje, stejně jako v minulých letech, nejsou v plném rozsahu kryty 
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z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, rozdíl bude dokryt v rámci finančního 
vypořádání za rok 2016 (doplatek dotace bude městu zaslán v roce 2017).  
 

 Technologické centrum – provozní výdaje – rozpočet je navýšen o upgrade operační 
pamětí polí technologického centra. Bez navýšení RAM není možné provést upgrade 
polí na vyšší verzi firmware. 
 

 Demolice objektu bývalé dětské nemocnice – do dnešního dne jsme neobdrželi žádné 
stanovisko Ministerstva kultury ve věci návrhu na zapsání této budovy na seznam 
nemovitých kulturních památek, není proto reálná úhrada části nákladů demolice ještě 
v rámci letošního rozpočtu. Z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu. 
 

 Demolice objektu na ulici Nová -  z letošního rozpočtu města budou hrazeny pouze 
náklady na zpracování projektové dokumentace demolice. V současné době se 
pracuje teprve na podkladech potřebných pro vydání demoličního výměru 
(předpokládaný termín jeho vydání – přelom 2016/2017). Proto je navržena úprava 
rozpočtu. 
 

 ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického - přeložky rozvaděčů - při realizaci 
stavby bylo zjištěno, že původní projekt neodpovídá stavu v katastru nemovitostí. 
Zhotovitel ZTI (firma EKOTERM CZ, a.s.) byl na tuto chybu upozorněn a vyzván k 
provedení kontrolního vytyčení tří posledních parcel v lokalitě. Následně firma 
správně, dle opraveného vytyčení, umístila šachty kanalizace i přípojky vodovodu. 
Došlo však k nesprávnému určení místa pro osazení rozvaděčů ČEZ (rozvody 
elektřiny) i RWE (rozvody plynu). Výsledkem bylo umístění dvou společných sestav 
rozvaděčů plynu a elektřiny na nesprávném místě (posun cca o 4 - 5 m). Město ihned 
po zjištění tohoto pochybení začalo činit kroky k nápravě – přeložení rozvaděčů. 
Náklady jsou předběžné vyčísleny na cca 100 tis. Kč. Tyto výdaje již ale nejsou 
součástí vlastní investice, proběhla kolaudace a infrastruktura je již zařazena do 
majetku města, proto je výdaj zařazen do provozní části rozpočtu. Chybné osazení 
rozvaděčů bylo u dodavatele reklamováno. 
 

 Singletrail na Křížové vrchu – 1. etapa – s ohledem na vyřazení projektu  Singletrack 
Glacensis z dalšího hodnocení v dotačním řízení byla v rámci letošního rozpočtu 
upřednostněna realizace 1. etapy singletrailu na Křížovém vrchu. Jedná se o terénní 
stezku pro horská kola, pro kterou je třeba provést terénní úpravy spolu s určitým 
zpevněním terénu v zatáčkách, to vše s minimálním zásahem do přírody Křížového 
vrchu.   
 

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

 

Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků 128.100 Kč 

Provozní rezerva 100.190,76 Kč 

Rezerva na krizové řízení 400 000 Kč 
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IV. Kapitálové (investiční) výdaje a výdaje na rozsáhlejší opravy investičního 
majetku 

 
Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 28.150 tis. Kč byl k 30.09.2016 čerpán 
částkou 14.299,82 tis. Kč, tj. na 50,80 %. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav 
investičního majetku ve výši 2.415 tis. Kč byl k 30.09.2016 čerpán částkou 2.034,56 tis. Kč tj. 
na 84,25 %. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Bike resort MT - Singletrack Glacensis – česko-polský projekt byl vyřazen z dalšího 
hodnocení. Projekt neprošel kontrolou přijatelnosti a formálního hodnocení z důvodů, 
které leží na straně polských partnerů. Všichni čeští partneři zaslali doplnění žádosti o 
dotaci v požadované formě a termínu. 
 

 ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického – část rozpočtu akce je přesunuta do 
provozní výdajů. Přesun souvisí s nutností přeložky rozvaděčů plynu a elektrické 
energie u části pozemků určených pro bydlení v této lokalitě. Podrobný komentář 
k těmto dodatečným pracím je uveden výše v textu. 
 

 Rekonstrukce chodníku Lanškrounská - Sušice, Mor. Třebová – v rámci přípravných 
prací na realizaci projektu budou v letošním roce hrazeny ještě i náklady na přeložku 
nízkého napětí, s čímž souvisí navržená úprava rozpočtu. 
 

 Rozšíření VO Lázeňská – práce měly investiční charakter, proto je částka 30 tis. Kč 
přesunuta z provozní části rozpočtu města do části investiční. 
 

 Zřízení parkoviště Jiráskova – i tato akce měla investiční charakter, proto byla 
z provozního rozpočtu, položky Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy 
přesunuta do investic. 

 

 Rozsáhlejší opravy majetku – regenerace MPR  - Svitavská 44 - obnova fasády - 2. 
etapa – položka je navýšena jednak o dotaci z Ministerstva Kultury, programu Obnova 
kult. památek prostřednictvím ORP ve výši 107 tis. Kč a dále také o vlastní zdroje 
města (155 tis. Kč) ve vazbě na snížení dotace oproti podané žádosti. 
 

 Rozsáhlejší opravy majetku – regenerace MPR  - rozpočet je upraven o přijatou 
dotaci na regeneraci objektů v městské památkové rezervaci ve výši 2.270 tis. Kč, 
úpravy u jednotlivých položek jsou následující: 
Objekty ve vlastnictví města: 

- Olomoucká 178/2 – I. etapa obnovy fasád  962 tis. Kč 
- TGM 32/29 – obnova korouhve věže radnice  36 tis. Kč 

Celkem objekty ve vlastnictví města   998 tis. Kč   
 

Objekty soukromých vlastníků (fyzických nebo právnických osob): 
- Zámecké nám. 56/2 – repase oken   88 tis. Kč 
- Cechovní 116/2 – obnova krovu, střechy a fasád 279 tis. Kč 
- Cihlářova 9/11 – obnova fasády, oken, omítek  280 tis. Kč 
- Čs. armády 100/5 – restaurování kleneb  100 tis. Kč 
- Cihlářova 169/8 – obnova oken    19 tis. Kč 
- Krátká 81/1 – restaurování schodiště   122 tis. Kč 
- Krátká 81/1 – obnova střechy, fasády, oken  280 tis. Kč 
- TGM 57/17 – obnova fasády ze dvora   104 tis. Kč 

 Celkem objekty soukromých vlastníků  1.272 tis. Kč 
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Dále je rozpočet položky Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. 
vlastníkům upraven o spolupodíl města ve výši 226 tis. Kč. 
 
 
 

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30.09.2016 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 206.150 tis. Kč byl k 30.09. 
2016 naplněn na 81,09 %, tj. částkou ve výši 167.159,34 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 224.360 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
136.002,19 tis. Kč, tj. na 60,62 %, 
 

 součástí položek financování se na straně příjmů jsou zůstatky prostředků na účtech 
města, u kterých dochází v rámci tohoto rozboru ke snížení jejich zapojení. Součástí 
položek financování na straně příjmů je také doplatek půjčky od SFŽP na realizaci 
projektu týkajícího se rozšíření kanalizace a modernizace ČOV. Na straně výdajů patří do 
položek financování položka Splátky jistiny úvěrů  a od   1.1.2012  je součástí položek 
financování i položka Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů, 
která je využívána pro účtování faktur v režimu přenesené daňové povinnosti.  
 

 zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k  
30.09.2016 zachycuje následující tabulka: 

 

k 01.01.2016 k 30.09.2016

základní běžný účet 3 752 251,61 Kč 6 446 366,45 Kč

příjmový účet 30 694 884,11 52 888 889,43 Kč

účty u ČNB 3 854 175,35 4 829 654,43 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 23 842 454,16 24 793 837,42 Kč

fond rozvoje bydlení 133 347,44 135 828,86 Kč

sociální fond 72 148,05 Kč 21 601,23 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 62 349 260,72 Kč 89 116 177,82 Kč

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

depozitní účet 4 702 612,41 2 305,19 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 702 612,41 Kč 2 305,19 Kč  


