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Komentář k rozpočtu města na rok 2017 
(částky, u kterých není uvedeno „v tis. Kč“ jsou uvedeny v Kč) 

 
 

1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) 
 

Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na rok 2017 jsou rozhodující údaje 
uvedené na straně 5 tabulkové části návrhu rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění 
k 31. 12. 2016, schválený rozpočet a také předpokládané příjmy podle schváleného 
státního rozpočtu pro roky 2016 a 2017.  

 
Když srovnáme upravené rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost  

k 31. 12. 2016, lze konstatovat, že odhadnutý celkový výnos byl podhodnocen, a to 
zejména u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, DPH a u 
daně z příjmů právnických osob. Celkové daňové výnosy u sdílených daní převýšily 
upravený rozpočet o více než 9,1 mil. Kč.   

 
Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly v roce 2016 o téměř 8,2 mil. Kč 

vyšší než v roce 2015 (meziroční nárůst o 7,35 %). Jde o nejvyšší meziroční růst za 
posledních 5 let. 

 
V návrhu rozpočtu daňových příjmů na rok 2017 se také promítá novela zákona č. 

243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která mění podíl města na celostátním hrubém 
výnosu z daně z přidané hodnoty z 20,83 % na 21,4 % a ruší 30% podíl města z výnosu 
záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich 
splatnosti. 

 
V návrhu rozpočtu na rok 2017 se v plném rozsahu neodráží (stejně jako v předchozích 

letech) předpokládané příjmy z daní, které jsou na letošní rok naplánovány v rámci již 
schváleného státního rozpočtu. Historie ukázala, že tyto odhady v letech 2010-2015 byly 
výrazně nadhodnoceny ve srovnání s dosaženou skutečností. Je proto ponechána určitá 
rezerva v předpokládaném plnění výnosů z daní v roce 2017. 

 
V tabulkové části rozpočtu města je pro rok 2017 u daňových výnosů navržen celkový 

výnos zhruba na úrovni výnosů roku 2016, jde současně o cca 94 % předpokládaných 
příjmů ze sdílených daní dle schváleného státního rozpočtu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Komentář k rozpočtu města na r. 2017    strana 2 

 

Následující graf zachycuje vývoj sdílených daňových příjmů od roku 2013 včetně 
návrhu plnění sdílených daňových příjmů pro rok 2017. 

  
S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem navrhujeme rozpočet sdílených daní 

pro rok 2017 v celkové výši 111.900 tis. Kč.  
 
U výlučných daňových příjmů se do návrhu rozpočtu města promítá novela zákona č. 

243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která zrušila 30% podíl města z celostátního 
výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště. 

 
 Návrh rozpočtu příjmů z poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl sestaven za pomoci údajů 
z minulého období. Pro rok 2017 se sazba poplatku nezměnila a činí 500 Kč (stejně jako 
v roce 2016). 

 
Nejvýznamnějšími položkami správních poplatků byly v roce 2016 správní poplatky 

vybrané odborem dopravy a odborem výstavby a územního plánování.  
 
Problematiku hazardních her upravuje jednak obecně závazná vyhláška města č. 

3/2012 o stanovení času, ve kterém mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na 
území města Moravská Třebová a stanovení míst, na kterých je provozování loterií a 
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jiných podobných her zakázáno. Dále je tato oblast (nově od roku 2017) upravena 
zákonem 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákonem č. 187/2016 Sb., o dani 
z hazardních her, který mění rozpočtové určení odvodu z hazardních her. 
 
V roce 2017 budou součástí rozpočtu města souhrnné odvody nové daně z hazardních 
her, které obsahují:   

1) část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně 
z technických her (odvod 65 % dílčí daně z technických her) – tento výnos byl 
pro rok 2017 přepočítán z výnosu roku 2016 (kde činil procentní podíl města 80 %),  

2) 30 % z celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her s výjimkou 
celostátního hrubého výnosu uvedeného v bodě 1) – celkový roční výnos je ve 
srovnání se skutečností roku 2016 mírně podhodnocen. 
 

V následující tabulce je uveden podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků od roku 
2013.  
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost 

2013

Skutečnost 

2014

Skutečnost 

2015

Skutečnost 

2016

Odbor výstavby a územního plánování 566 800,00 699 000,00 963 350,00 1 060 300,00

Odbor vnitřních věcí 912 550,00 971 495,00 1 049 987,00 950 332,00

Obecný živnostenský úřad 187 625,00 239 320,00 191 945,00 188 395,00

Odbor majetku města a kom. hosp. 2 820,00 1 530,00 1 680,00 1 620,00

Odbor dopravy 2 404 185,00 2 138 590,00 2 153 795,00 2 250 005,00

Odbor životního prostředí 112 330,00 75 300,00 84 300,00 110 510,00

Správní poplatky celkem (mimo VHP) 4 186 310,00 4 125 235,00 4 445 057,00 4 561 162,00

Odbor maj. města a kom. hosp. VHP 23 000,00 0,00 15 000,00 8 000,00

Správní poplatky celkem 4 209 310,00 4 125 235,00 4 460 057,00 4 569 162,00  
 

Nejvýznamnější skupinou správních poplatků jsou i nadále poplatky odboru dopravy. 
Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend, tvořily v roce 2016 cca 49 % 
celkového objemu vybraných správních poplatků. Roste také podíl správních poplatků 
odboru výstavby a územního plánování.  

 
S ohledem na tyto skutečnosti je navržen rozpočet správních poplatků, jehož podrobné 

členění je uvedeno v následující tabulce. 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2016

Návrh

rozpočtu 2017

Odbor výstavby a územního plánování 1 060 300,00 1 000 000,00

Odbor vnitřních věcí 950 332,00 950 000,00

Obecní živnostenský úřad 188 395,00 170 000,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 1 620,00 0,00

Odbor dopravy 2 250 005,00 2 200 000,00

Odbor životního prostředí 110 510,00 100 000,00

CELKEM 4 561 162,00 4 420 000,00  
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V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých místních poplatků v letech 2013–
2016 (v tis. Kč) včetně návrhu rozpočtu na rok 2017. 
 

Místní poplatky
SK

 2013

SK

 2014

SK

 2015

SK

 2016

R

 2017

Poplatek ze psů 249,85 248,87 235,90 267,67 250,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství 318,27 289,22 336,12 376,21 350,00

Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP) 568,12 538,09 572,02 643,88 600,00

Místní poplatek za provozovaný VHP 66,38 4,85 46,64 0,00 0,00

Poplatek za komunální odpad 4 623,69 4 831,91 4 754,79 4 956,87 4 900,00

Místní poplatky celkem 5 258,19 5 374,85 5 373,45 5 600,75 5 500,00  
 
VHP výherní hrací přístroj 
SK skutečnost 
R návrh rozpočtu 
 

Uvedené místní poplatky (ze psů, užívání veřejného prostranství) tvoří pouze malou 
část všech poplatků inkasovaných do rozpočtu města. Poplatek za komunální odpad roste, 
popř. klesá se změnou ceny poplatku (v návaznosti na vývoj nákladů na sběr a likvidaci 
komunálního odpadu). Ostatní místní poplatky nejsou vázány na růst běžných výdajů.  
 

Dále je uveden přehled naplňování ostatních poplatků (v tis. Kč) od roku 2013, včetně 
návrhu předpokladu jejich plnění v roce 2017.  

 

Ostatní poplatky (v tis. Kč)
SK

2013

SK

2014

SK

2015

SK

2016

R

2017

Odvody za odnětí půdy ze ZPF popř. pozemků s funkcí 

lesa
12,10 18,01 176,29 624,03 70,00

Odvod daně z technických her (dříve Odvod z loterií a 

podobných her kromě VHP)
464,32 380,83 429,01 534,21 380,00

Odvod daně z hazardních her (dříve Odvod z 

výherních hracích přístrojů)
5 163,05 4 201,11 3 285,41 4 191,57 3 000,00

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o 

řidičské oprávnění
419,60 391,30 434,10 453,10 400,00

Ostatní poplatky 6 059,07 4 991,25 4 324,81 5 802,91 3 850,00

 
Výnos z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v roce 2016 plynul 

zejména z rozvojových aktivit firem v průmyslové zóně. Rozpočet odvodu daně 
z hazardních her je odhadnut s ohledem na nový zákon č. 187/2016 Sb., o dani 
z hazardních her, který mění rozpočtové určení odvodu z hazardních her (zvyšuje 
procentní podíl státu a snižuje podíl obcí). 

  
Na závěr tohoto dílčího rozboru uvádíme přehled (1) správních, (2) místních a (3) 

ostatních poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech 2013–2016 včetně 
návrhu rozpočtu těchto poplatků na rok 2017. 
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Druh poplatku (v tis. Kč)
SK         

2013

SK        

2014

SK        

2015

SK         

2016

R         

2017

Správní poplatky 4 209,31 4 125,24 4 445,06 4 561,16 4 420,00

Místní poplatky 5 258,19 5 374,85 5 373,45 5 600,75 5 500,00

Ostatní poplatky 6 059,07 4 991,25 4 324,81 5 802,91 3 850,00

Poplatky celkem 15 526,57 14 491,34 14 143,32 15 964,82 13 770,00

Místní poplatek za komunální odpad -4 623,69 -4 831,91 -4 754,79 -4 956,87 -4 900,00

Poplatky celkem 10 902,88 9 659,43 9 388,53 11 007,95 8 870,00  
 

Z údajů v poslední tabulce je zřejmý stálý nárůst výnosů u správních poplatků (což je 
dáno nárůstem správních poplatků odboru vnitřních věcí a odboru výstavby a územního 
plánování) a dále je zjevný pokles u ostatních poplatků zejména z důvodu 
předpokládaného nižšího výnosu z odvodu poměrné části celostátního výnosu daně 
z hazardních her a dále také z důvodu očekávaného poklesu odvodů z odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu.  

 
Poplatek za komunální odpad je pro potřeby meziročního srovnání odečten, protože 

jeho změna je ovlivňována změnou výše nákladů na likvidaci komunálního odpadu.  
 
2. Běžné (neinvestiční) transfery (dotace) 

 
V návrhu rozpočtu je počítáno jak s běžnými, tak i s investičními (resp. dalšími 

účelovými) transfery (dotacemi). Příjem dalších účelových investičních a neinvestičních 
transferů (zejména dotace z programu regenerace městské památkové rezervace a dále 
také dotace poskytnuté na základě průběžně podávaných žádostí o platby u projektů 
spolufinancovaných z EU) bude předmětem případných úprav rozpočtu v průběhu roku.  

 
Součástí dotace ze státního rozpočtu ze souhrnného dotačního vztahu ve výši 

19.468,10 tis. Kč je již od roku 2013 jen dotace na výkon státní správy, která byla pro rok 
2017 valorizována o cca 5 %. Příspěvek pro město je součtem příspěvků vykonávaných 
působností (základní působnost, působnost matričního úřadu, stavebního úřadu, 
pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností) a dále je jeho 
součástí v roce 2017 i příspěvek na opatrovnictví (290 tis. Kč). Do výše příspěvku se 
promítá celkový počet obyvatel obce, počet obyvatel správního obvodu a také poměr 
správního obvodu ke správnímu centru.  V celkovém objemu příspěvku je také zohledněna 
změna počtu obyvatel u jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel 
ČR k 1. 1. 2016. 

 
Další skupinou transferů v roce 2017 jsou dotace ze státního rozpočtu. V roce 2017 

jsou součástí této skupiny dotací (transferů) následující položky: 
 

 transfer (dotace) na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí – 
dotace je poskytována v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí 
formou 2 splátek na základě žádosti podané městem začátkem roku 2017. Do 
rozpočtu města je zahrnuta předpokládaná výše dotace dle podané žádosti, 
 

 dotace na doplatek nákladů v oblasti sociálně právní ochrany dětí z minulého 
roku – doplatek vychází z vyčísleného rozdílu mezi dotací poskytnutou v roce 
2016 a celkovými náklady na výkon agendy v tomto roce (doplatek byl vyčíslen 
na 225.818,98 Kč), 
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 dotace na výkon pěstounské péče – částka dotace ve výši 336 tis. Kč pro rok 
2017 vychází z rozhodnutí vydaného Úřadem práce v lednu 2017 na základě 
dohod na výkon pěstounské péče uzavřených Městským úřadem Moravská 
Třebová, 

 

 dotace na výkon veřejně prospěšných prací a zřízení společensky účelného 
pracovního místa – město uzavřelo 1 dohodu o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací na období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2016 na 
pozici asistenta prevence kriminality (obsluha kamerového systému) a 2 dohody 
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od 1. 9. 
2016 do 28. 2. 2017 také na pozice asistentů prevence kriminality (s 
předpokladem opakovaného uzavření dohody na tyto zaměstnance od 1. 3. 
2017). Zřízená místa byla obsazena uchazeči o zaměstnání a maximální 
měsíční výše příspěvku na 1 pracovní místo (mzda včetně zákonných odvodů) 
po celou dobu jejího zřízení činí 11.000 Kč resp. 15.000 Kč. Předmětem 
rozpočtu jsou jednak předpokládané doplatky z roku 2016 a také očekávané 
poskytnuté příspěvky v letošním roce,  
 

 dotace na projekty OPVVV – naše školské subjekty se postupně zapojují do 
výzev v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se svými 
projekty využívajícími zjednodušené vykazování nákladů. Administraci projektů 
zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v průběhu února město 
obdrželo avíza o vyplacení 1. zálohových plateb pro 3 příspěvkové organizace 
města – I. Mateřská škola, Piaristická 137 (368,10 tis. Kč), II. Mateřská škola, 
Jiráskova 1151 (383,36 tis. Kč) a Základní škola Moravská Třebová, Palackého 
1351 (699,62 tis. Kč). Z pohledu rozpočtu města se jedná o tzv. průtokové 
dotace, které obratem posíláme příspěvkovým organizacím. 

 
Neinvestiční transfery z OPZ - Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a 

zavedení metody kvality CAF – město se zapojilo do Operačního programu zaměstnanost, 
výzvy č. 33, s projektem zaměřeným na tvorba strategického plánu města a zavedení 
metody kvality CAF. Cílem projektu je optimalizovat postupy ve veřejné správě zejména 
prostřednictvím posílení strategického řízení organizace a zavedením metody kvality. Po 
vydání právního aktu bude městu zaslána finanční záloha na realizaci projektu ve výši    
30 % z celkových způsobilých výdajů projektu (cca 950 tis. Kč). 

 
Kromě dotací ze státního rozpočtu je počítáno i s dotacemi od obcí. Konkrétně jde 

zejména o dotace za výkon přenesené působnosti (cca 50 tis. Kč), podpora provozu 
autobusové linky Žamberk – Brno a zpět byla v závěru minulého roku ukončena.  

 
Součástí neinvestičních dotací jsou každoročně také převody z hospodářské činnosti 

města určené jednak na úhradu splátek úroku a jistiny hypotéčního úvěru na výstavbu 
bytových jednotek v ulici Hřebečské, a dále také převody určené na úhradu investičních 
výdajů v rámci bytového fondu města. 

 
3. Nedaňové příjmy 

 
Návrhy rozpočtů jednotlivých položek ostatních nedaňových příjmů vychází ze 

skutečnosti dosažené v předcházejícím roce. Z hlediska objemu finančních prostředků 
jsou nejvýznamnější příjmy z pronájmu majetku. Všechny tyto příjmy korespondují se 
smluvními vztahy, které je upravují.  
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Do příjmů z vlastní činnosti je opět zahrnut i příjem z provozu akvaparku, který je určen 

na krytí provozních nákladů (provoz akvaparku je zahrnut do rozpočtu Technických služeb 
Moravská Třebová, s.r.o.). Navržený rozpočet vychází z vývoje výnosů v předchozích 
letech.  

 
Od roku 2013 jsou součástí příjmů z vlastní činnosti i výnosy z provozu 4 

fotovoltaických elektráren instalovaných na objektech města. Rozpočet je navržen jednak 
dle skutečnosti roku 2016, ale dále také zohledňuje předpokládanou odstávku FVE na 
střeše MŠ Tyršova v letních měsících s ohledem na plánovanou rekonstrukci střechy.  

Významné položky ostatních nedaňových příjmů tvoří: 
 

 příjmy z pronájmu majetku Technické služby Moravská Třebová, s.r.o. – do 
příjmů jsou zahrnuty příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí společně s příjmy 
z nájmu, které souvisí s pronájmem vybudované východní tribuny zimního 
stadionu a také jejího vnitřního vybavení, 
 

 příjmy z pronájmu majetku – odvádění a čištění odpadních vod – VHOS, a.s. – 
příjmy z nájmu souvisí jednak s cenou stočného v roce 2017, dále jsou ale také 
ovlivněny modelem vývoje nájemného ve vazbě na realizovaný projekt 
odkanalizování místních částí a modernizace ČOV. 

 
Dále jsou součástí nedaňových příjmů i vratka nevyčerpané dotace Pardubického kraje 

na výkon soc. služeb (pečovatelská služba zajišťovaná příspěvkovou organizací města 
Sociální služby města Moravská Třebová), doplatek nákladů na volby v roce 2016, příjmy 
z věcných břemen a také přijaté příspěvky od EKO-KOM za separovaný odpad.  

 
 
4. Kapitálové příjmy  

 

V návrhu rozpočtu města na rok 2017 je zatím počítáno pouze s příjmy z prodeje 
majetku města (pozemky a ostatní nemovitosti vč. předpokládaného prodeje části 
pozemků určených pro bydlení). Investiční dotace zatím pro letošní rok nebyly smluvně 
potvrzeny, budou tedy předmětem následných rozpočtových úprav. 
 

Celkové předpokládané výnosy z prodeje majetku v roce 2017 činí 4.400 tis. Kč. 
 
Následující graf zachycuje vývoj příjmů z prodeje majetku od roku 2010 včetně návrhu 

rozpočtu pro rok 2017. 
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2017 návrh rozpočtu (v tis. Kč)

 
Z uvedeného grafu vývoje příjmů z prodeje majetku je patrné, že v posledních letech 

mírně rostou příjmy z prodeje pozemků (zejména ve vazbě na prodej pozemků pro 
výstavbu rodinných domů). Situaci v roce 2012 ovlivnil zejména prodej kotelen v majetku 
města (3.950 tis. Kč), v roce 2016 byly nejvýznamnějšími položkami příjmy z prodeje 
pozemků, prodali jsme také plynovod v průmyslové zóně.  

 
V rámci rozpočtu města na rok 2017 jsou plánovány opět zejména prodeje pozemků pro 

výstavbu rodinných domů v lokalitě Strážnického a Dr. Loubala a pozemků v průmyslové 
zóně (cca 3,4 mil. Kč), dále je dlouhodobě plánován prodej domu v ulici Krátká a prodej 
bytu a nebytového prostoru v ulici Piaristická (cca 1 mil. Kč). 

 
 
5. Běžné výdaje 

 
Ve sloupci požadavek rozpočtu na rok 2017 je uveden požadavek na čerpání rozpočtu 

v roce 2017, který byl předložen ze strany správců rozpočtových prostředků. Ve sloupci 
změna rozpočtu je uvedena procentuální změna návrhu rozpočtu vztažená ke skutečnosti 
popř. upravenému rozpočtu předcházejícího roku.  

 
Správa sportovišť 

 
V rámci návrhu rozpočtu této položky je plánována úhrada nákladů za správu 

sportovišť, popř. příspěvku na provoz sportovišť obchodní společnosti Technické služby 
Mor. Třebová, s.r.o. Jedná se o následující sportovní zařízení – akvapark, atletický stadion 
a víceúčelové hřiště (včetně vybudované vestavby zázemí atletického stadionu do objektu 
kotelny ZŠ Palackého) a zimní stadion (vč. nové východní tribuny). Dotace na správu 
fotbalového stadionu, tenisových kurtů, volejbalového hřiště, hřiště v ulici Dukelské a 
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poměrná část nákladů zimního stadionu je zařazena do rozpočtu TJ Slovan. Vnitřní 
členění finančního příspěvku TS, s.r.o., na správu sportovišť je následující: 

 

 správa atletického stadionu, víceúčelového hřiště a sociálního zařízení v kotelně ZŠ 
Palackého ve výši 990 tis. Kč zahrnuje zejména mzdy správců, úklid sociálního 
zařízení, sekání a údržbu trávníku, náklady na energie a drobné opravy a údržbu 
areálu, 
 

 správa akvaparku ve výši 1.720 tis. Kč zahrnuje náklady na mzdy pracovníků, 
pořízení chemie, servis a údržbu technologie a zázemí, sekání trávy, odvoz 
odpadu, rozsáhlejší opravy staveb a technologie a drobné dovybavení areálu. 
 
Náklady na energie, vodné a stočné v areálu akvaparku jsou zahrnuty do rozpočtu 
běžných výdajů položky Náklady na energie a vodu u sportovišť města. 

 

 správa zimního stadionu zahrnuje jednak náklady na správu staré tribuny a dále 
také náklady na nově vybudovanou východní tribunu. Náklady na provoz staré 
tribuny v celkové výši 1.170 tis. Kč jsou rozděleny následovně: 

 
- město Mor. Třebová   600 tis. Kč včetně DPH 
- TJ Slovan    570 tis. Kč včetně DPH 
 
Náklady na správu zahrnují zejména mzdy strojníků, náklady na provoz rolby (PHM, 
údržba), opravy, revize a údržbu zimního stadionu, oprava kompresorů, údržbu 
mantinelů, plexiskla, odvoz odpadu,… 
 

 úhrada ztráty provozu nové východní tribuny zahrnuje následující předpokládané 
náklady - drobný materiál, opravy, hygienické potřeby, úklid, správce, provoz EPS, 
výjezdy HZS, pronájem movitého a nemovitého majetku, vodné, energie, ostatní 
služby,… Návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2016 (3.500 tis. Kč). Příjmy 
z pronájmu majetku východní tribuny činí cca 2.420 tis. Kč/1 rok. Celková 
předpokládaná ztráta provozu je tedy vyčíslena na 1.220 tis. Kč. 
 
Nájemné objektu nové východní tribuny je zároveň součástí příjmové části rozpočtu 
města. Příspěvek na provoz nové východní tribuny je poskytován formou dotace ke 
ztrátě hospodaření střediska, je proto kalkulován v cenách bez DPH. 

 

 správa fit stezek – v roce 2014 byla dobudována již 2. etapa fit stezek na Křížovém 
vrchu, náklady na správu ve výši 80 tis. Kč zahrnují pravidelnou měsíční kontrolu 
stavu a drobné opravy v průběhu roku. 

 
Správa dětských hřišť a rozhledny 
 
Předpokládané náklady na správu a údržbu dětských hřišť a rozhledny ve výši 500 tis. 

Kč zahrnují poplatek za správu, revize, opravy, doplnění informačního systému, výměnu 
písku, zamykání, kontrolu rozhledny, její údržbu, nátěry a úklid okolí, výměnu části herních 
sestav dětských hřišť na sídlišti. 
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Správa areálu na Knížecí louce 
 
Náklady vyčíslené na 590 tis. Kč zahrnují: 
 

- sekání piknikové plochy   55 tis. Kč 
- mulčování ostatní plochy  75 tis. Kč 
- sekání ostatních ploch se sběrem 48 tis. Kč 
- odvoz travní hmoty   10 tis. Kč 
- sekání pásu v okolí drah  15 tis. Kč 
- zametání strojním zametačem  106 tis. Kč 
- údržba sportovního hřiště  60 tis. Kč 
- provoz WC    19 tis. Kč 
- zřízení mlatové cesty kolem potoka 100 tis. Kč 
- DPH 21 %    102 tis. Kč 

CELKEM     490 tis. Kč 
 

Správa Hřebečských důlních stezek 
 
Předpokládané náklady na správu zahrnují: 
 
- kontrola a úklid duben – říjen  40 tis. Kč 
- výjezdy k opravám     5 tis. Kč 
- materiál na opravy    10 tis. Kč 
- opravy informačních panelů  30 tis. Kč 
- předsezónní a posezónní prohlídka 15 tis. Kč 
- nutné opravy po zimě   10 tis. Kč 
- příprava běžeckých stop   20 tis. Kč 
- DPH 21 %      30 tis. Kč 

CELKEM     160 tis. Kč     
  

Silnice a komunikace, správa vodoteče 
 
Náplní navrhovaného rozpočtu jsou zejména tyto akce: 

 

 zimní údržba místních komunikací (2.570 tis. Kč) 
 
V rámci zimní údržby komunikací město financuje zejména následující služby: 
- pohotovost pracovníků v domácnosti, 
- vedení deníku zimní údržby, kontrolní objížďky, 
- posyp komunikací dle operačního plánu, ruční úklid chodníků, posyp komunikací, 

posypový materiál, 
- drobné zásahy dle aktuálních požadavků. 

 
Dále město hradí konkrétní zásahy při zmírňování následků povětrnostních podmínek 

na sjízdnost a schůdnost komunikací dle plánu zimní údržby v dohodnutých sazbách. 
Skutečné náklady jsou závislé zejména na intenzitě sněžení v zimním období. Rozpočet 
pro rok 2017 koresponduje s intenzitou zimní údržby v prvních dvou měsících letošního 
roku. 
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 monitoring a opravy mostů, správa vodoteče 
 

Rozpočet této kapitoly na rok 2016 v celkové výši 120 tis. Kč zahrnuje náklady na 
monitoring mostů a jejich případné statické posouzení a také náklady na správu vodoteče 
v ulici Údolní. 

 

 běžná údržba a opravy komunikací  
 
Rozpočet je nastaven na souhrnnou částku 4.770 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu pro 

rok 2017 jsou opravy komunikací a vybudování, popř. opravy chodníků (Dr. Jánského, 
Míru – horní úsek, Jiráskova, Boršov u přečerpávací stanice, Západní, přístupy k domům 
na K. Čapka, projektová dokumentace pro úpravu vnitrobloků v ulici Sluneční, pro stání v 
ulici Bezručova, projektová dokumentace průchodu z ulice Jiráskova k muzeu,…), výměna 
dvou autobusových zastávek, opravy a doplnění dopravního značení včetně retardérů a 
zrcadel,… Rozpočet na údržbu a opravy komunikací v roce 2016 byl v průběhu roku 
navýšen o 3,3 mil. Kč (z dodatečných úspor v průběhu roku). V rámci rozpočtu města 
v letošním roce v položce Opravy kanalizace města dle plánu obnovy jsou zařazeny další 
2 významné opravy komunikací po rekonstrukcích kanalizací ve městě: 

- komunikace Karla Čapka – oprava povrchu 5.000 tis. Kč 
- komunikace Svitavská – oprava povrchu 3.000 tis. Kč 
   

Veřejné osvětlení 
 
Součástí rozpočtu údržby a správy veřejného osvětlení jsou výdaje na spotřebovanou 

elektrickou energii, u kterých je náklad roku 2017 odhadnut podle skutečnosti roku 2016. 
S ohledem na zálohování jednotlivých odběrných míst je však obtížné odhadnout vývoj 
skutečných nákladů s vyšší přesností. 

Dále jsou součástí rozpočtu města také výdaje na běžnou údržbu a opravy včetně 
rozšiřování světelných bodů (1.700 tis. Kč vč. DPH), a zahrnují zejména práci elektrikářů a 
plošiny, nátěry sloupů, obnovu patic a svorkovnic, materiál na opravy, popř. výměnu 
sloupů, částečné rozšíření veřejného osvětlení dle požadavků občanů (Brněnská u Lidlu, 
přechod pro chodce Svitavská), opravy poruch, výměny rozvaděčů. Součástí rozpočtu pro 
rok 2017 je také vynucený výdaj týkající se VO v ulicích Lidická a K. Čapka, kde bude 
muset dojít k přeložení vedení z důvodu investice ze strany ČEZ. 

Poslední částí rozpočtu veřejného osvětlení jsou provozní výdaje související s jeho 
modernizací v roce 2012. Jedná se o jednak o úhradu nákladů za energetický 
management zajišťovaný dodavatelem zakázky (110 tis. Kč) a dále také o úroky 
z dodavatelského úvěru (340 tis. Kč), které jsou zahrnuty do souhrnné položky běžných 
výdajů Splátky úroků z úvěrů a půjček. 

Tyto výdaje spolu s výdaji na splátku dodavatelského úvěru ve výši cca 1.410 tis. Kč/1 
rok, které jsou součástí investičních výdajů rozpočtu města, budou nedílnou součástí 
rozpočtu města až do konce roku 2023 (s ohledem na podmínky uzavřené smlouvy). 
  

Pohřebnictví  
 
Hřbitovy v Moravské Třebové a Boršově spravují Technické služby Moravská Třebová, 

s.r.o., a rozpočet na rok 2017 ve výši 1.245 tis. Kč má následující členění: 
- správa hřbitova      350 tis. Kč 
- likvidace odpadů, uložení     200 tis. Kč 
- čistění a úprava vybraných hrobek   80 tis. Kč 
- vodné, drobné opravy, ost. náklady   50 tis. Kč 
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- zamykání a odemykání hřbitova    30 tis. Kč 
- příprava hrobových míst (MT a Boršov)   40 tis. Kč 
- oprava mlatových cest     30 tis. Kč 
- kácení a prořez v Mor. Třebové a Boršově  250 tis. Kč 
- DPH 21 %       215 tis. Kč 

 CELKEM                1.245 tis. Kč 
 
Součástí rozpočtu v roce 2017 je i 3. etapa naučné stezky po staré části hřbitova 

v Moravské Třebové – webová prezentace a QR kódy (60 tis. Kč). 
 
Sběr a svoz komunálních odpadů 
 
Návrh rozpočtu vychází z kalkulace poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města 
Moravská Třebová pro rok 2017. Výši poplatku potvrdilo zastupitelstvo města na svém 
zasedání dne 28. 11. 2016. Náklady související s odpadovým hospodářstvím jsou 
částečně financovány z poplatku za komunální odpad. Celkové předpokládané náklady 
pro rok 2017 činí 6.646.803 Kč. Schválená výše poplatku za komunální odpad pro rok 
2017 činí 500 Kč na 1 poplatníka (stejně jako v roce 2016). Při celkovém počtu 10.579 
poplatníků by příjmy z poplatku za komunální odpad pokryly náklady ve výši 5.204.750 Kč 
(bez zohlednění slev v systému). Předpokládané příjmy od poplatníků jsou v rámci 
rozpočtu nastaveny na částku 4.900.000 Kč. Do rozpočtu je dále zahrnuta předpokládaná 
roční odměna z EKO KOMu za tříděný odpad ve výši 1.350.000 Kč. Doplatek města při 
takto nastavené rozpočtované struktuře příjmů a výdajů činí cca 38 Kč/1 poplatníka. 
Technické služby Moravská Třebová, s.r.o., nárokují kromě této částky do rozpočtu také 
úhradu nákladů za vedení a evidenci odpadů (40 tis. Kč). Tato položka není součástí 
kalkulace na výpočet poplatku za rok 2017. 

Součástí rozpočtu v roce 2017 budou také náklady na zavedení optimalizace systému 
sběru komunálních odpadů (smluvní výdaj a výdaje na pořízení pytlů a kódů). Město 
uzavřelo v závěru roku smlouvu o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a 
evidenčního systému pro odpadové hospodářství, jejímž předmětem je služba spočívající 
v zavedení, v pronájmu a provozování aplikací a modulů potřebných pro evidenci nádob a 
pro evidenci obsloužení nádob, dále pak nastavení motivačních kritérii pro efektivní třídění 
odpadů, jakožto i pro snižování jejich produkce a s tím spojenou koordinaci zaváděných 
změn.               
 

Kompostárna Hamperk - provoz 
 
Kompostárna byla vybudována a vybavena technologií v roce 2013, provoz byl zahájen 

v průběhu roku 2014. Náklady na provoz vychází ze skutečných nákladů roku 2016 a 
zahrnují zejména náklady na provoz techniky (nakladač, překopávač, drtič), mzdové 
náklady obsluhy a režijní náklady. 

 
Nákup kompostérů 
 
Region Moravskotřebovska a Jevíčska podal na podzim minulého roku žádost o dotaci 

z Operačního programu životní prostředí, výzvy 40, specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku 
odpadů, jejímž předmětem je pořízení 2 757 kompostérů, 4 kompostovacích sil, 1 
štěpkovače (pro obec Mladějov na Moravě). Celkový rozpočet projektu je 8.215 tis. Kč, a 
jsou do něj zapojeny tyto obce: Jevíčko, Vrážné, Městečko Trnávka, Víska u Jevíčka, 
Útěchov, Gruna, Linhartice, Staré Město, Mladějov na Moravě, Hartinkov, Moravská 



 

Komentář k rozpočtu města na r. 2017    strana 13 

 

Třebová, Rychnov na Moravě, Malíkov, Jaroměřice. Součástí rozpočtu města je náš 
spolupodíl na pořízení 1.200 ks kompostérů pro občany. 

 
Péče o vzhled obce (úklid města) a veřejnou zeleň 
 
První část nazvaná úklid města (4.000 tis. Kč) zahrnuje zejména - strojní úklid, úklid 

strojem Magma, kontrolu lapolů, čištění dešťových vpustí, ruční úklid (12 měsíců, 2 
zaměstnanci), ruční úklid o víkendu, úklid traktorem, sběr, uložení odpadu z veřejného 
prostranství, odměna za vedení OPP,… Každoročně narůstá objem odpadu z úklidu a 
rozsah uklízených ploch.  

 
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (5.000 tis. Kč) zahrnuje zejména pomocné práce 

nakládání a sekání, obnovu a doplnění odpadkových košů, opravy a doplnění laviček, 
sečení (křovinořez, ruční sekačky, malotraktor, grillo, TTR), práce městských zahradníků, 
kácení stromů – prořezy, likvidace náletů, zalévání, výsadbový materiál – letničky, stromy, 
mobilní nádoby na zeleň, vertikutaci, frézování, dovoz hlíny, uložení bioodpadu,… 
Každoročně narůstá rozsah ploch pro sečení a údržbu zeleně.  

 
Údržba zámku 
 
Prostory zámku spravují také Technické služby Moravská Třebová, s.r.o. V roce 2016 

jsou vyčísleny souhrnné náklady na správu ve výši 365 tis. Kč a zahrnují - náklady na 
sjednocující nátěr klempířských prvků západního křídla vč. jejich oprav (180 tis. Kč), 
nátěry oken (120 tis. Kč) a ostatní drobnější opravy (65 tis. Kč). 

 
Správa objektů vybudovaných v rámci projektu Cesta od renesance k baroku 
 
Rozpočet ve výši 615 tis. Kč zahrnuje náklady na údržbu zeleně v objektu zámku, 

zámeckých zahrad a kolem Brány času, dále také mzdové náklady správce, náklady na 
opravu elektroinstalace zámeckého nádvoří a Brány času, elektromateriál,… 

 
Provoz veřejného WC 
 
Návrh rozpočtu na provoz veřejného WC v roce 2016 (380 tis. Kč) zahrnuje mzdy 

obsluhy, náklady na správu, odměnu správci, drobný materiál a opravy. V letošním roce je 
také nutné vyměnit stávající mincovníky za elektronické (110 tis. Kč). 

 
Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 
 
Jedná se o úhradu nájmu za pozemky pod čističkou odpadních vod, které zatím nebyly 

převedeny do vlastnictví města. 
 
Přečerpávací stanice – elektrická energie 
 
Součástí rozpočtu jsou dočasně výdaje na elektrickou energii přečerpávací stanice 

v nové lokalitě pro bydlení Strážnického, čerpací stanice bude v letošním převedena do 
správy VHOS, a.s. 
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Opravy kanalizace města dle plánu obnovy 
 
Součástí návrhu rozpočtu města na rok 2017 jsou následující rozsáhlé opravy 

kanalizací města v souhrnné výši 25.380 tis. Kč: 
- kanalizace Karla Čapka – dokončení a oprava povrchu 7.380 tis. Kč 
- kanalizace Svitavská – oprava povrchu    3.000 tis. Kč 
- výměna kanalizace v ulici Lanškrounské   15.000 tis. Kč 

 
Nejvýznamnější akcí v rámci plánu obnovy je výměna kanalizace v ulici Lanškrounská, 
ostatní akce dle plánu obnovy jsou dokončením z minulých let. 
 

Skupinový vodovod Moravskotřebovska 
 

Svazek obcí se obrátil na město se žádostí o 2 neinvestiční dotace na 2 plánované 
výměny vodovodů v roce 2017 (vodovod v ulici Lidická a Svitavská). Celkové 
předpokládané náklady na akce jsou vyčísleny na 2.365 tis. Kč, dle stanov svazku se 
dotčená obec, popř. město, na akcí podílí 5 % z ceny díla (118,28 tis. Kč). 
 

Mateřské školy 
 
Provozní náklady mateřských škol, stejně jako u ostatních školských zařízení, vycházejí 

ze skutečných nákladů roku 2016. Dotace na mzdy zohledňující uzavření nových 
pracovních smluv s údržbáři v průběhu roku 2016. 

 
Do rozpočtu obou mateřských škol je také zahrnuta 1. záloha poskytnutá Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu podpořeného z EU, z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠ Piaristická - 368,10 tis. Kč, MŠ Jiráskova -  
383,36 tis. Kč). 

 
Do provozní části rozpočtu města jsou u mateřských škol dále zahrnuty následující 

akce: 
 
Rozsáhlejší opravy objektů školek: 
- MŠ Piaristická – příspěvek na opravy kuchyně – 50 tis. Kč 
- MŠ Piaristická – rekonstrukce elektroinstalace – PD – 70 tis. Kč 
- MŠ Piaristická – rekonstrukce sociálního zařízení – 400 tis. Kč 
- MŠ Sušice – oprava vnitřních omítek – 150 tis. Kč 
- MŠ Boršov – rekonstrukce elektroinstalace v přízemí – 500 tis. Kč 
- MŠ Tyršova – rekonstrukce soc. zařízení – 500 tis. Kč  
 
 Do investičních výdajů je zahrnuta rekonstrukce střechy MŠ Tyršova (1.500 tis. Kč) a 

výměna kotle v MŠ Boršov (200 tis. Kč). 
 

Základní školy 
 
Běžné provozní rozpočty včetně dotací na mzdy školských zařízení jsou (stejně jako u 

MŠ) nastaveny dle skutečnosti roku 2016. 
 
Do rozpočtu ZŠ Palackého je také zahrnuta 1. záloha poskytnutá Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu podpořeného z EU, z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (699,62 tis. Kč). 
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Do provozní části rozpočtu města jsou u základních škol dále zahrnuty následující akce: 
 
Rozsáhlejší opravy objektů škol popř. dovybavení: 
- ZŠ Čs. armády – dovybavení učeben – 150 tis. Kč (židle a lavice) 
- ZŠ Čs. armády – výměna oken – 2. NP – havarijní stav – 1.850 tis. Kč  
- ZŠ Čs. armády – rekonstrukce elektrorozvodů – 2. NP – 1.000 tis. Kč 
- ZŠ Čs. armády – oprava komínů – 200 tis. Kč 
- ZŠ Palackého – rekonstrukce toalet pavilonu U12 – 300 tis. Kč 
- ZŠ Palackého – oprava elektrických rozvaděčů a pojistných skříní – 100 tis. Kč 
- ZŠ Kostelní nám. – výměna oken – 3. NP – havarijní stav – 1.000 tis. Kč  
- ZŠ Kostelní nám. – výměna radiátorů – 3. NP – 300 tis. Kč 

 
Do investičních výdajů je zahrnuta rekonstrukce toalet v pavilonu U15 ZŠ Palackého a 

(300 tis. Kč) a zabezpečení vchodu do jídelny a suterénu ZŠ Palackého (100 tis. Kč). 
 

Příspěvky na žáka, dříve poskytované ze státního rozpočtu formou samostatné dotace, 
jsou v současnosti součástí sdílených daňových příjmů města na základě zákona o 
rozpočtovém určení daní. Výnosy na 1 žáka v roce 2016 činily 8.806 Kč, pro rok 2017 je 
předpokládán výnos na 1 žáka ve výši 9.180 Kč. Z toho předpokladu vychází následující 
očekávané výnosy na žáky v roce 2017 u školských zařízení: 

- I. Mateřská škola  1.744.200 Kč 
- II. Mateřská škola  1.927.800 Kč 
- ZŠ Čs. armády  1.422.900 Kč 
- ZŠ Palackého  5.820.120 Kč 
- ZŠ Kostelní nám.  2.056.320 Kč 

 
Pronájem pozemků ZŠ Palackého 
 
Do rozpočtu jsou zahrnuty roční výdaje na pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 

vlastněných německými občankami.  
 
Stipendia 
 
Rozpočet vychází z upravené měsíční výše poskytovaných stipendií v současné době 

(2.000 Kč/1 student) a také z předpokladu přiznání dalších 3 stipendií od září roku 2017. 
V roce 2017 je plánována aktualizace vnitřního předpisu města pro poskytování stipendií. 

 
Dům dětí a mládeže 
 
Návrh provozního rozpočtu této organizace odpovídá skutečnosti roku 2016 (při 

předpokladu zapojení vlastních příjmů do činnosti).  
Organizace pořádá také akce pro širokou veřejnost ve spolupráci se Zdravým městem 

(příspěvek města 7 tis. Kč) a dále DDM ve spolupráci s VSŠ a VOŠ MO připravuje (jako 
součást oslav 760 let města) celorepublikovou soutěž mažoretek (příspěvek města 10 tis. 
Kč). 

Příspěvková organizace, stejně jako v minulých letech, požádala i o poskytnutí 
mimořádné dotace na pokračování oprav hvězdárny (10 tis. Kč). 

Součástí návrhu rozpočtu jsou dále výdaje na nezbytné opravy objektu, které vzešly 
z pravidelné prohlídky objektu pracovníky odboru rozvoje města – generální oprava (1.500 
tis. Kč) a výměna oken a dveří na hvězdárně (100 tis. Kč). 
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Základní umělecká škola 
 
Rozpočet příspěvkové organizace odpovídá, stejně jako u ostatních příspěvkových 

organizací, skutečnosti roku 2016.  
Mimořádná dotace ve výši 45 tis. Kč je určena na opravu a pořízení stolů do hlavního 

sálu, které jsou užívány při všech akcích pro širokou veřejnost (nejen při akcích školy). 
Dále je součástí rozpočtu v roce 2017 dotace na pořádání festivalu Moravskotřebovské 

arkády a Výtvarný svět na zámku (300 tis. Kč). 
 
Gymnázium Moravská Třebová  

  
Město Moravská Třebová podporuje dojíždějící studenty gymnázia již od školního roku 

2014/2015. Návrh pro školní rok 2017/2018 vychází ze záměru podpory formou úhrady  
50 % nákladů na ubytování v domovech mládeže ve městě (vojenská škola nebo 
Integrovaná střední škola MT). 

 
Integrovaná střední škola Moravská Třebová 
 
Od školního roku 2015/2016 podporuje město také nový studijní obor Bezpečnostně 

právní činnost Integrované střední školy Moravská Třebová. Ředitel školy požádal v roce 
2017 o podporu formou dotace na částečné vybavení v oblasti kriminalistiky a 
bezpečnostní přípravy nového studijního oboru. 

 
Příspěvek na činnost Turistického informačního centra v Moravské Třebové 
 
Turistické informační centrum provozuje, na základě výsledků výběrového řízení, od 

roku 2007 Ester Dvořáková Tesolin. V následujícím přehledu je uvedena struktura 
požadavků na roky 2014–2017. V roce 2013 došlo od června k prodloužení otevírací doby 
centra ve vazbě na požadavek města (neděle a státní svátky). 

 

Roční náklady na provoz TIC

2014 

požadavek

2015 

požadavek

2016 

požadavek

2017 

požadavek

mobilní telefon pro účely TIC 18 000 Kč 18 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč

záloha na elektřinu, vodu, telefon 66 000 Kč 66 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

kanc. potřeby (papír, cartridge do 

tiskáren a kopírky, servis PC…) 72 000 Kč 72 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

náklad na služební cesty (setkání s 

vedením jiných TIC, výměna 

materiálů) 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč

zpracování účetnictví 0 Kč 0 Kč 32 000 Kč 32 000 Kč

náklady na zaměstnance 204 000 Kč 204 000 Kč 240 000 Kč 240 000 Kč

odměna provozovatele 228 000 Kč 228 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

pořízení a provozní náklady EET 0 Kč 0 Kč 0 Kč 13 000 Kč

ostatní náklady 12 600 Kč 12 600 Kč 38 000 Kč 38 000 Kč

Roční náklady CELKEM 618 600 Kč 618 600 Kč 760 000 Kč 773 000 Kč

náklady na brigádníka (SO, NE, st. 

svátky)
0 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

Roční náklady CELKEM 618 600 Kč 638 600 Kč 790 000 Kč 803 000 Kč  
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Skutečná výše příspěvku města v letech 2014–2015 činila 600 tis. Kč, v roce 2016 pak 
790 tis. Kč. Požadavek na provozní dotaci v roce 2017 činí 803.000 Kč, a oproti roku 2016 
zohledňuje pouze nezbytné náklady na elektronickou evidenci tržeb. 

Dále se provozovatelka TIC obrátila na město se žádostí o pořízení nové multifunkční 
tiskárny. 

 
Náklady na vydávání tisku (Moravskotřebovský zpravodaj) 
 
Návrh rozpočtu zahrnuje jednak náklady na roznos Moravskotřebovského zpravodaje 

ve výši cca 5.000 Kč/1 měsíc, který je zdarma distribuován do všech domácností 
Moravské Třebové a blízkého okolí a dále také výdaje na tisk zpravodaje vč. vkladných 
listu (celkem vč. roznosu cca 550 tis. Kč).  

 
Městská knihovna 

 
Celkový provozní rozpočet je nastaven na skutečnost roku 2016, došlo pouze ke změně 

ve vnitřní struktuře, služby účetnictví hrazené na základě dohody o provedení práce budou 
nově hrazeny na základě vystavených faktur (tedy z provozního rozpočtu organizace). 

Mzdový rozpočet organizace odráží jednak změny v platových tarifech zaměstnanců o 
cca 4 % a dále také změny výše mimotarifních složek platu u 4 pracovnic organizace. 

 
Kulturní služby 

 
Navýšení provozní dotace pro kulturní centrum souvisí s plánovaným posílením 

kulturního programu organizovaného příspěvkovou organizací v průběhu celého roku ve 
vazbě na oslavy 760 let města (celkový rozpočet těchto kulturních akcí je předběžně 
vyčíslen na 2.470 tis. Kč). Dále jsou součástí rozpočtu kulturního centra také náklady na 
nové propagační kampaně – stojany na poutače, muší křídla, pouliční bannery, věže,… 
(260 tis. Kč) a náklady na vybudování naučné stezky zaměřené na historii školství 
v Moravské Třebové (o podporu tohoto záměru požádala příspěvkové organizace 
Pardubický kraj). 

Mzdový rozpočet oproti roku 2016 zohledňuje jednak navýšení platových tarifů 
zaměstnanců o cca 4 %, dále také celoroční náklady na mzdu vedoucího muzea a 
archiváře, kteří nastoupili v průběhu roku 2016, platové postupy části zaměstnanců a dále 
také navýšení mezd externistů o 10 Kč na hodinu. 

Do rozpočtu je dále také zahrnuto pořádání koncertů v klubu Duku Duku a pořádání 
Moravskotřebovského fotofestivalu.  

 
Hřebečský slunovrat 
 
Garantem pořádání festivalu Hřebečský slunovrat bude v letošním roce město Svitavy. 
 
Oslavy 760 let města 

 

Rozpočet na oslavy pořádané ve dnech 24.–27. 8. zahrnuje zapůjčení, stavbu, bourání 
a ozvučení pódia, technické zajištění akce a vlastní kulturní program. Celkové náklady 
jsou předběžně vyčísleny na 900 tis. Kč. 
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Sbor pro občanské záležitosti 
 
Rozpočet roku 2016 vychází zhruba ze skutečnosti roku 2016 (postupně narůstají 

zejména počty jubilantů). 
 

Příspěvek na realizaci projektů Regionu MTJ 
 
Návrh rozpočtu ve výši 270 tis. Kč představuje finanční příspěvek dobrovolnému svazku 

měst a obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska na realizaci společných projektů. 
Navržená částka vychází z příspěvku 25 Kč na 1 obyvatele. 

 
Mezinárodní výměnný tábor  
 
Garantem této mezinárodní akce byl v minulosti za město zájmový spolek Společnost 

česko-německého porozumění Walthera Hensela. V letošním roce by se měl tábor konat 
v našem městě, jedná se o aktivitu společnou s našimi partnerskými městy, nově se tedy 
stává garantem město, které podalo na organizaci tábora žádost o podporu z Česko-
německého fondu budoucnosti. 

 
Výměnné aktivity s partnerskými městy 
 
Rozpočet zahrnuje aktivity se všemi partnerskými městy. Je předpokládána např. účast 

představitelů Banské Štiavnice na festivalu Dny slovenské kultury, účast zástupců Mor. 
Třebové na významných kulturních akcích v Banské Štiavnici,… Dále proběhnou výměnné 
aktivity se Staufenbergem (účast na Krämermarktu, Dny česko-německé kultury,…) a 
budeme také pokračovat ve spolupráci s partnerským městem Vlaardingen v Holandsku. 
Výměnné aktivity jsou také plánovány v rámci oslav 760 let založení města, proto je 
rozpočet na rok 2017 navýšen. 

 
 Propagace města 
 
Návrh rozpočtu zahrnuje zejména výrobu propagačních předmětů a materiálů města 

k oslavám 760 let výročí města (turistické známky, propisky, pamětní mince, hrnky, bloky, 
pastelky, trička, deštníky, tašky,…). Rozpočet zahrnuje dále inzerci v katalozích, účast na 
veletrzích cestovního ruchu, fotografické práce, reklamu města, reportáže 
Moravskotřebovské televize,… 

 
Příspěvek na provoz TJ Slovan 

 
V následující tabulce je uvedeno porovnání neinvestičního rozpočtu TJ Slovan v roce 

2015 a 2016 vč. požadavku na rok 2017. Podrobný komentář je uveden v následujícím 
textu. 
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TJ Slovan 2015 2016 2017

činnost TJ 2 455 000 2 675 000 2 984 000

náklady na správu sportovních zařízení 1 850 000 1 850 000 1 850 000

energie 590 000 590 000 600 000

odměny trenérům 1 036 000 1 136 000 1 336 000

ostatní aktivity 330 000 420 000 305 000

nájmy tělocvičen vč. nafukovací haly 680 000 680 000 680 000

výměna oken fotbalových šaten 0 0 250 000

opravy budovy tenisu a bojleru na fotbalovém stadionu 578 000 128 000 0

CELKEM 7 519 000 7 479 000 8 005 000

 
 
Činnost TJ Slovan zahrnuje náklady spojené se sportovní činností jednotlivých oddílů 

(doprava na soutěže, registrační poplatky, náklady na rozhodčí při domácích zápasech - 
2.704.000 Kč - roste počet mládežnických družstev a platby za rozhodčí) a režijní náklady 
(280.000 Kč - pojištění majetku a sportovců, osobní náklady tajemníka, provozní náklady 
kanceláře vedení tělovýchovné jednoty). Ostatní náklady na sportovní činnost hradí oddíly 
ze svých příjmů – z členských a mimořádných příspěvků, reklamy, vstupného,… 

Náklady na správu sportovních zařízení zahrnují náklady na správu fotbalového 
stadionu a klubovny turistů (730.000 Kč), část nákladů na správu zimního stadionu 
(570.000 Kč) a náklady na správu tenisových a volejbalových kurtů (550.000 Kč). 

Příspěvek na energie je použit na úhradu nákladů na energie fotbalového areálu, 
stolního tenisu a klubovny turistů. 

Příspěvek na odměny trenérům ve výši 1.136.000 Kč meziročně roste o 200.000 Kč. 
Tyto prostředky jsou rozdělovány na základě smluv s jednotlivými trenéry mládeže. 
Navýšení prostředků je požadováno oddíly atletiky a tenisu, kde došlo k nárůstu počtů 
sportující mládeže a profesionalizaci trenéra u oddílu tenisu. 

Do položky ostatních aktivit je v roce 2017 zahrnut příspěvek na dopravu na fotbalový 
turnaj do Staufenbergu (50.000 Kč), na organizaci letního tréninkového kempu mladých 
hokejistů a zájezdu do Bánské Štiavnice (100.000 Kč), na organizaci seriálu cyklistických 
závodů Cykloman a Cyklománek 2017 (60.000 Kč), na organizaci akcí Vandr skrz Maló 
Hanó a Strašidla (80.000 Kč) a na organizaci letního tréninkového kempu mladých tenistů 
(15.000 Kč). 

Nájmy tělocvičen – z těchto prostředků jsou hrazeny pronájmy tělocvičen ve městě a 
nafukovací haly pro přípravu jednotlivých oddílů. 

Do rozpočtu jsou dále zahrnuty náklady na výměnu oken fotbalových šaten (250.000 
Kč). Na tuto akci tělovýchovná jednota současně požádala o dotaci z prostředků 
Pardubického kraje. 

Dále si tělovýchovná jednota požádala o investiční dotace na ozvučení fotbalového 
stadionu (200.000 Kč), na nákup montovaného skladovacího domku na atletický stadion 
(60.000 Kč) a na dofinancování nákladů na vybudování umělého trávníků na fotbalovém 
stadionu (2,7 mil. Kč). Tyto požadavky jsou součástí investiční části rozpočtu města. 

 
Náklady na energie a vodu u sportovišť města 

 
Předpokládané náklady na elektrickou energii a plyn jsou odhadnuty s ohledem na 

vývoj cen energií a spotřebu v předchozích letech.  
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Projekt Zdravé město 
 
Rozpočet v roce 2017 ve výši 115 tis. Kč je navýšen ve srovnání s rokem 2016 

z důvodu pořádání letní školy Národní sítě zdravých měst v Moravské Třebové. 
 
Lesní hospodářství 
 
Rozpočet v roce 2017 zahrnuje správu lesů ve vlastnictví města (odměna odbornému 

lesnímu hospodáři, výsadbu dřevin,… – 60 tis. Kč) a výkon státní správy v lesích 
správního obvodu města (plomby, chovatelské přehlídky, tiskopisy, stejnokroj – 40 tis. Kč). 

 
Úhrady za odchyt toulavých psů 
 
Rozpočet v roce 2017 vychází ze skutečnosti roku 2016, současně je vytvořena určitá 

rezerva na tyto výdaje, protože se počet odchycených psů meziročně výrazně mění. 
 
Revitalizace městských parků, Revitalizace toku Třebůvky v lokalitě Knížecí 

louka, Komostárna Hamperk 
 
Rozpočet v roce 2017 již zahrnuje jen výdaje na administraci těchto projektů 

spolufinancovaných s EU v rámci OPŽP po jejich ukončení – zejména výdaje na 
zpracování závěrečných vyhodnocení, popř. monitorovacích zpráv v průběhu udržitelnosti. 

  
Ošetření stromů a rozvoj zeleně na území města 
 
Město Moravská Třebová má od loňského roku zpracován pasport zeleně a 

inventarizaci stromů na území města (plochy veřejně přístupné zeleně). V rámci tohoto 
dokumentu byl u cca 2600 stromů posouzen zdravotní stav a navržen časový 
harmonogram realizace zásahů k ošetření těchto stromů (zdravotní prořez, vazby apod.). 

S ohledem na rozsah a finanční náročnost nutných zásahů se město rozhodlo zapojit se 
do Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 4, oblast 4.4 - Zlepšení kvality 
prostředí v sídlech (obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně 
(revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby).  
 
Součástí návrhu rozpočtu na rok 2017 je zpracování projektové dokumentace a žádosti o 
dotaci. Projektová dokumentace bude zpracovávána na stromy zařazené dle naléhavosti 
do skupiny naléhavý zásah (nutno realizovat v první etapě) a do skupiny střední 
naléhavost (realizace ve druhé etapě). Dále projekt může řešit případnou obnovu ploch 
zeleně – předběžně může jít o obnovu sadu na Křížovém vrchu a ozelenění valu u 
průmyslové zóny. Předpokládaná maximální projektovaná cena bude 5.000.000 Kč. 
Dotace je poskytována ve výši 60 %. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je stanoven 
na začátek 2. pololetí roku 2017. Vlastní realizace projektu by pak proběhla v roce 2018. 
 

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 
 
V rozpočtu je vyčleněna částka 30 tis. Kč na dendrologické posouzení stavu dřevin, 60 

tis. Kč je určeno na realizaci opatření k utlumení populace holubů, na odchyt a sterilizaci 
toulavých a opuštěných koček, 50 tis. Kč je určeno na péči o významné registrované 
krajinné prvky, rostliny a živočichy (zejména v lokálních biocentrech v Udánkách a na 
Knížecí louce – údržba dřevin, kosení, nová výsadba, úklid odpadků), 25 tis. Kč na 
monitoring podzemní vody v lokalitě na Hamperku (bývalá skládka odpadů), 5 tis. Kč na 
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aktualizaci digitálního povodňového plánu, 1 tis. Kč na tiskopisy pro úsek rybářství, 50 tis. 
Kč na odborné posudky a studie vztahující se k činnosti odboru životního prostředí, 30 tis. 
Kč na činnosti v úseku týraných zvířat a 14 tis. Kč na doplatek nákladů na zpracování 
plánu odpadového hospodářství. 

 
Sociální služby 
  
Příspěvek na provoz Sociálních služeb města Moravská Třebová z rozpočtu města je 

nastaven v souladu se žádostí o dotaci z prostředků státního rozpočtu na spolufinancování 
sociálních služeb v roce 2017 (v rámci žádosti je vyčleněn spolupodíl města ve výši  
3.050 tis. Kč).  

Dále jsou součástí rozpočtu města i předpokládané výdaje na pokračování opravy 
střechy budovy A, která byla zahájena 1. etapou v roce 2016. 

 
Centrum volného času 

 
Náklady na mzdy Centra volného času v Moravské Třebové odráží personální změny 

v obsazení Centra volného času v roce 2016 (2 noví zaměstnanci). Návrh rozpočtu mezd 
v roce 2017 zohledňuje 4% navýšení tarifních mezd a platové postupy v průběhu roku. 
Provozní rozpočet vychází ze skutečnosti roku 2016, ale také z podané žádosti o dotaci 
pro rok 2017 (v roce 2016 došlo k významné redukci výdajů s ohledem na krácení dotace 
od Úřadu vlády o 58 % oproti našemu požadavku). 

Město Moravská Třebová požádalo (stejně jako v minulých letech) Úřad vlády o 
poskytnutí dotace na výkon terénní sociální práce. Dotace by částečně pokryla náklady 
související s činností terénních sociálních pracovníků. Z předběžného projednání žádostí 
Úřadu vlády ČR vyplývá předpokládané poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč (požadavek 
města byl na stejnou výši, dotace nebyla krácena). Zatím jsme ale neobdrželi rozhodnutí, 
proto bude případná poskytnutá dotace předmětem následných rozpočtových úprav. 

 
Oblastní charita Moravská Třebová – sociální služby 
 

Oblastní charita požádala město o finanční příspěvek na zajištění všech 4 poskytovaných 
registrovaných sociálních služeb – denní stacionář Domeček, sociálně terapeutická dílna 
Ulita, sociálně aktivizační služba Šance pro rodinu a provoz občanské poradny. Finanční 
spoluúčast města Moravská Třebová na poskytování nové sociální služby Odborné 
sociální poradenství s prioritním zaměřením na dluhovou problematiku Oblastní charitou 
Moravská Třebová ve výši 50.000 Kč ročně od roku 2016 bylo schváleno usnesením 
zastupitelstva města 187/Z/070915. 

Návrh rozpočtu města akceptuje požadavky v plné výši (750 tis. Kč), zahrnuje částku 
750.000 Kč (550 tis. Kč na poskytování všech sociálních služeb a částku 200 tis. Kč 
určenou na úhradu nákladů nájemného budovy Svitavská 44). Nájemné za užívání objektu 
Svitavská 44 je zahrnuto jak do výdajové, tak do příjmové stránky rozpočtu města ve 
vazbě na legislativní změny.  

 
Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 

 
Bonanza Vendolí, z. ú., poskytuje v Moravské Třebové 2 služby – sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě! a nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež – Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová. 
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Projekt sociálně aktivizační služby Drž se na uzdě! je realizován od roku 2010. V roce 
2016 poskytovalo občanské sdružení v rámci tohoto projektu sociální službu 7 rizikovým a 
sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.  

Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - nízkoprahový klub Díra je 
realizován občanským sdružením Bonanza ve spolupráci s městem od roku 2011. 
Registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách získala služba v dubnu 2013. 

Klub funguje v objektu v ulici Komenského 46, každý den od 13:00 do 18:00 hodin a je 
přístupný dětem od 8–26 let, které mají zájem o využití této sociální služby. V roce 2015 
klub pravidelně navštěvovalo 90 dětí (což je meziroční nárůst o 37 dětí).  

I v roce 2017 se Bonanza obrátila na město se žádostí o dotaci na zajištění provozu 
nízkoprahového zařízení a sociálně aktivizační služby v celkové výši 200 tis. Kč na 
zajištění výše popsaných sociálních služeb.  

Žádost je v rámci návrhu rozpočtu akceptována v plné výši a dále jsou do rozpočtu 
zahrnuty i předpokládané provozní náklady objektu v ulici Komenského ve výši 70 tis. Kč 
hrazené přímo z rozpočtu města. 

 
Bezpečnost a veřejný pořádek 

 
Návrh částky objemu mzdových prostředků městské policie zohledňuje jednak navýšení 

platových tarifů o 4 % v závěru roku 2016 a dále také stabilizaci počtu strážníků na 13. 
Dále jsou součástí mzdového rozpočtu i náklady na stávající dohled kamerového 

systému a na pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce.  
Meziroční pokles provozního rozpočtu je dán zejména nižší potřebou výdajů na ošacení 

strážníků a na rekvalifikační a prolongační kurzy. 
 
Správa pracoviště kamerového systému a PCO 
 
Rozpočet zahrnuje náklady na správu stávajícího pracoviště kamerového systému a 

pultu centrální ochrany (cca 160 tis. Kč) a dále také náklady na předpokládané opravy 
systému. 

  
Prevence kriminality  

 
V rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na provoz dopravního hřiště ve městě, soutěž mladých 

cyklistů, organizaci Dne s integrovaným záchranným systémem, služby terénního 
pracovníka oblasti drog, pronájem bazénu ZŠ Palackého, náklady na pořádání 
preventivních akcí a na jejich propagaci, přednášky, semináře,… 
 

Požární ochrana 
 
Rozpočet zahrnuje provozní náklady Sboru dobrovolných hasičů v Boršově, Sušicích a 

Udánkách. Návrh rozpočtu zohledňuje přípravu a realizaci technické prohlídky vozidla 
SDH Boršov a opravu nádrže plovoucího čerpadla SDH Sušice. Běžný provozní rozpočet 
jednotek zahrnuje nezbytné výdaje na dovybavení sborů (přilby, svítilny,…), refundace 
mezd a nákup drobného materiálu.  

 
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město 
 
Navržená částka na provoz jednotky JPO II Staré Město vychází z požadavku obce 

Staré Město pro rok 2017. Nedochází k meziročnímu nárůstu poskytovaného provozního 
příspěvku.  
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Celkový rozpočet jednotky je, stejně jako v minulých letech, rozdělen v poměru 70 % 
(Moravská Třebová) a 30 % (Staré Město). 

 
Místní zastupitelské orgány 
 
Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům 

zastupitelstva a rovněž odměny členům komisí a výborů. Návrh rozpočtu již zohledňuje 
navýšení odměn členům zastupitelstva města v průběhu roku 2017. (Od 01.01.2017 došlo 
nařízením vlády č. 414/2016 Sb. ke zvýšení maximální výše odměn za výkon funkce členů 
zastupitelstev o 4 %).  

Navržené zvýšení finančních darů ostatním členům komisí a výborů kopíruje zvýšení 
odměn za výkon funkce členů zastupitelstev o 4 %. 

 
Činnost místní správy 

 
Mzdové náklady 

Část mzdových nákladů je hrazena z dotací ze státního rozpočtu (dotace v rámci 
souhrnného dotačního vztahu, dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, část dotace 
na výkon pěstounské péče). Rozpočet mezd zohledňuje následující specifika roku 2017: 

 nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým došlo s účinností od 01.11.2016 ke zvýšení 
platových tarifů o 4 % (toto nařízení znamenalo už v roce 2016 nárůst rozpočtu o 70 
tis. Kč (bez zákonných odvodů)), 

 usnesení rady města z 22.08.2016, kterým byl navýšen počet úvazků na odboru 
životního prostředí o 0,5 úvazku, 

 usnesením rady města z 12.12.2016, kterým byla funkce tiskové mluvčí převedena od 
01.02.2017 z dohody o provedení práce do organizační struktury městského úřadu. 

 
Ostatní osobní výdaje  

Návrh rozpočtu koresponduje s přesunem funkce tiskové mluvčí převedena od 
01.02.2017 z dohody o provedení práce do organizační struktury městského úřadu. 

  
 
 
Náhrady mezd v době nemoci  
 
Návrh vychází ze skutečnosti roku 2016 a je zde vytvořena určitá drobná rezerva. 
 
Daň z převodu nemovitosti, věcná břemena, geometrické plány,… 
 
Rozpočet vychází z rozpočtu roku 2016 a zohledňuje určité odlišnosti roku 2017 

(předpokládané meziroční snížení výdajů). 
 
Konzultační, poradenské a právní služby 
 
Položka zahrnuje jednak pravidelné měsíční platby za právní poradenství, daňové 

poradenství v oblasti DPH, dále platby za zpracování přiznání k dani z příjmů právnických 
osob a platby za externí kontroly příspěvkových organizací (v souladu se zákonem o 
finanční kontrole). Dále jsou součástí této položky i výdaje na právní zastoupení města ve 
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vazbě na právní kroky k obraně proti odvodu finančních prostředků poskytnuté dotace 
u projektu Cesta od renesance k baroku. 

 
Provozní výdaje  
 
Návrh rozpočtu pro rok 2017 vychází ze skutečných nákladů roku 2016. Od roku 2008 

se podařilo snížit provozní výdaje městského úřadu o více než 1 mil. Kč, zejména 
z důvodu realizace úsporných opatření (realizace výběrových řízení na kancelářské 
potřeby, nákup materiálu a služeb, dodávku elektrické energie a plynu, revize 
elektrospotřebičů, změna smluv a tarifů u mobilních telefonů, zavedení IP telefonie, využití 
služeb poštovního doručovatele,…)  

Samostatnou položku rozpočtu tvoří část výdajů na výkon činnosti sociálně právní 
ochrany dětí. V roce 2017 jsou kromě běžných provozních výdajů plánovány i výdaje na 
obnovu vozového parku (nákup nového služebního vozidla) a na pořízení nového SW pro 
výkon agendy. Tyto výdaje jsou 100% kryty z dotace na výkon SPOD poskytované 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Do návrhu rozpočtu je zahrnut i výdaj na zpracování projektové dokumentace 
rekonstrukce topného systému budovy radnice (kotle, rozvody, topná tělesa,…) a výdaj na 
zpracování projektové dokumentace předláždění dvora v zadním traktu budovy radnice. 

Součástí rozpočtu v roce 2017 je také položka Výkon rozhodnutí stavebního úřadu, 
která souvisí zejména s výdaji na zpracování odborných statických posudků, popřípadě 
provedení nutných zabezpečovacích prací prostřednictvím stavebního podnikatele v těch 
případech, kdy nelze majitele nemovitosti dohledat, doručit nařízení, popřípadě majitel 
nekoná. Nejedná se o stavby pouze v Moravské Třebové, ale v celém našem správním 
obvodu stavebního úřadu.  

 
Provozní výdaje – sociální fond 
 
S ohledem na předpokládaný objem vyplacených mezd v roce 2017 a na schválenou 

výši přídělu finančních prostředků do sociálního fondu na 2,5 % ročního objemu mzdových 
prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce, je navržen rozpočet ve výši 780 tis. Kč. 

 
Výkon pěstounské péče 
 
Jedná se o agendu státní správy vykonávanou odborem sociálních věcí a zdravotnictví, 

jejíž výdaje jsou také v plné výši hrazeny z poskytnuté dotace. Dotace nepodléhá 
vypořádání, nevyčerpaná část tak přechází mezi jednotlivými roky. V roce 2017 
předpokládáme realizaci vratky nevyčerpané dotace za minulá období ve výši 1.300 tis. Kč 
zpět Úřadu práce ČR. Tato položka je součástí výdajové části rozpočtu města v rámci 
Ostatních činností.  

 
Rozpočet informatiky se člení do několika podskupin: 

 
Technická podpora softwaru (1.465 tis. Kč) 

 
Nejpodstatnější část provozního rozpočtu tvoří platby za technické podpory 

k používaným SW produktům. 
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Internet (205 tis. Kč) 
 

Platby poskytovateli internetových služeb a správcům doménových záznamů, stejně 
jako udržovací poplatky za registrované domény.  

 
Nákup a aktualizace software (30 tis. Kč) 

 
V této části je navrženo pořízení SW Forester GPS PRO pro potřeby odboru životního 

prostředí (s využitím zejména pro práci v terénu). 
 
Hardware a tonery (580 tis. Kč) 

 
Tuto část tvoří obnova stávající výpočetní techniky (120 tis. Kč), pořízení nových 

zařízení (tokeny dle eIDAS, 2 tablety pro práci v terénu (zeleň a lesní hospodářství) a wifi 
připojení do zasedacích místností radnice (130 tis. Kč), opravy stávajícího hardwaru (30 
tis. Kč) a nákup tonerů, popř. náklady na tisk (300 tis. Kč). 

  
Služby informačních systémů (80 tis. Kč) 
 
Jedná se o náklady za vykonané služby pro MěÚ Moravská Třebová dodavateli. Do této 

skupiny služeb patří aktualizace digitální technické mapy, přesun webu na Virtual hosting 
s garancí dostupnosti a obnova certifikátů. 

 
Krizové řízení 
 

Jedná se o finanční náklady spojené s vybavením pracoviště krizového řízení, 
materiálového vybavení členů krizového štábu, bezpečnostní rady města,…  

 
 
Technologické centrum – provozní výdaje 
 
Rozpočet zahrnuje náklady na zajištění provozu vybudovaného technologického centra 

v souladu s uzavřeným smluvním vztahem a také ve vazbě na technickou podporu 
pořízené nové elektronické spisové služby pro město, jím zřízené příspěvkové organizace 
a obce v našem správním obvodě. Předpokládané provozní výdaje v roce 2017 zohledňují 
i potřebný upgrade paměti centra. 

 
Výzva 033 OPZ (PO Efektivní veřejná správa)  
 

Součástí návrhu rozpočtu jsou i dílčí výdaje plánovaného projektu v rámci výzvy č. 
03_15_033 z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 4 Efektivní veřejná 
správa, investiční priorita 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné 
správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, 
zlepšování právní úpravy a řádné správy. Město se v rámci tohoto projektu zaměřilo do 
následující podporované oblasti: 

- strategické řízení (zásady strategického řízení a strategický plán rozvoje města, CAF) 
V současné době čekáme na vydání právního aktu (rozhodnutí o poskytnutí dotace). 
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Rozvoj a úpravy informačního a orientačního systému města 
 
Do rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na opravy a případná rozšíření informačního a 

orientačního systému města včetně oprav tabulek u kulturních památek, turistických 
atraktivit,… 

 
Poskytnuté dary 

 
Součástí rozpočtu v roce 2017 (stejně jako v letech 2015 a 2016) je dar Dětskému 

domovu Moravská Třebová (ve vazbě na vzdání se odměny 1 člena rady města od září 
2015). 

 
Ostatní činnost 
 

Rezerva na poskytnutí neinvestičních dotací – rezerva je určena na poskytování 
dotací z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem 6/2015 Program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Moravská (ve vazbě na schválenou novelu zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), který stanoví pravidla pro poskytování 
neinvestičních dotací do výše 70.000 Kč pro konkrétní činnosti nebo akce, zaměřené na 
podporu aktivit zejména v následujících oblastech: 
a) kultura, 
b) sport a turistika, 
c) sociální služby,  
d) životní prostředí,… 
 
Základními kritérii pro posuzování žádostí jsou: 
a) působnost na území města Moravská Třebová, 
b) časová a věcná reálnost činnosti, popř. akce žadatele, 
c) přínos projektu pro město a jeho obyvatele, 
d) důvěryhodnost žadatele na základě referencí, popř. předchozích zkušeností, 
e) finanční náročnost činnosti, popř. akce. 
 

Členské příspěvky do sdružení – s ohledem na novelu zákona 250/2000 Sb., 
uvedenou výše v textu jsou příspěvky do ostatních sdružení, popř. svazků obcí, vyjmuty 
z finančního objemu pro poskytování finančního příspěvků města a jsou od roku 2015 
poskytovány samostatně. Jedná se o členské příspěvky následujícím sdružením: 

- Českomoravské pomezí 
- Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 
- Asociace měst pro cyklisty 
- MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
- Svaz měst a obcí ČR 
- Národní síť zdravých měst 
- Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
- Sdružení historických sídel 
 
Vratka správního poplatku VHP – město muselo, na základě rozsudku Nejvyššího 

správního soudu v řízení o kasační stížnosti vrátit společnosti Multigate, a.s. správní 
poplatek ve výši 36,78 tis. Kč. Původní vyměřenou výši správního poplatku potvrdit 
Pardubický kraj.  
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Vratka nevyčerpané dotace PK (pečovatelská služba) – účelově poskytnutá dotace 
ve výši 863 tis. Kč z prostředků Pardubického kraje na výkon sociální služby – 
pečovatelská služba, zajišťované příspěvkovou organizací města Sociální služby města 
Moravská Třebová nebyla využita v plné výši. S ohledem na to, že smlouva o poskytnutí 
dotace byla uzavřena s města, vratku nevyčerpané dotace ve výši 179,14 tis. Kč řešilo 
města z vlastního rozpočtu (za současného odvodu nevyčerpané části dotace z účtu 
příspěvkové organizace na účet města – položka rozpočtových příjmů Vratka nevyčerpané 
dotace PK na výkon soc. služeb (pečovatelská služba - SS MT)) 

 
Vratka nevyčerpané dotace ÚP (pěstounská péče) – v roce 2016 obdržela město 

písemnou informaci k problematice vracení nevyčerpaných částek státního příspěvku na 
výkon pěstounské péče. Zákon neukládá příjemcům státního příspěvku předkládat 
vyúčtování jeho využití za jednotlivé kalendářní roky ani povinnost vrátit nevyčerpané 
prostředky za uplynulé období. Zároveň však informace obsahovala možnost vrátit 
nevyčerpanou část příspěvku na účet příslušné pobočky Úřadu práce ČR dobrovolně. 
Vzhledem k tomu, že příspěvek není možné využít k jinému účelu, než k účelu 
vymezenému v zákoně 359/1999 Sb., předpokládáme vrácení nevyčerpané části 
příspěvku za období 2013 – 2016 ve výši 1.299,68 tis. Kč v rámci rozpočtu města za rok 
2017 (aby nedocházelo k opakované kumulaci nevyčerpaných finančních prostředků na 
účtu města bez možnosti jejich využití).  

 
Účelově nespecifikovaná rozpočtová rezerva provozní – jako každoročně je 

v rozpočtu města vyčleněna tato rezerva, sloužící zejména ke krytí nepředpokládaných 
provozních výdajů, které mohou být předmětem úprav rozpočtu mimo rámec zpracování 
souhrnného rozboru hospodaření, a u kterých by mohl vzniknout problém se zdrojem krytí 
(s ohledem na nutnost úhrady výdaje v určitém čase).  

 
Rezerva na krizové řízení - jedná se o finanční rezervu pro účely řešení krizových 

situací a odstraňování případných následků. Výši rezervy doporučila do návrhu rozpočtu 
bezpečnostní rada ORP Moravská Třebová. 

 
Bezpečnost silničního provozu (dopravní výchova) 

 
Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších předpisů patří do povinností obce s rozšířenou působností provádění prevence 
v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Částka je určena zejména na 
zabezpečení dopravní výchovy v předškolních a školních zařízeních, popř. na pořízení 
prvků zvyšujících bezpečnost v dopravě (zrcadla, příčné prahy,…). 

 
Zavedení MHD – studie – ve vazbě na vybudování dopravního terminálu v lokalitě u 

nádraží a v souladu s programovým prohlášením rady města je do rozpočtu navrženo 
zpracování studie provozu autobusové hromadné dopravy odborníkem. 

 
Zajištění dopravní obslužnosti 
  
Rozpočet zahrnuje v roce 2017 pouze doplatek nákladů za prosinec 2016 na provoz 

autobusové linky Žamberk - Brno na trase Moravská Třebová - Brno. Pro rok 2017 nebyla 
podpora této linky schválena v orgánech města.  
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Správa a údržba FVE 
 
Město v roce 2012 pořídilo 4 ks fotovoltaických elektráren na své objekty, které užívají 

příspěvkové organizace města. Provozní rozpočet v roce 2017 zahrnuje jednak výdaje na 
úhradu odborného garanta elektráren, který bude zároveň zajišťovat správu zařízení, 
sledování poruch, výdaje na opravy elektráren,… Dále také výdaje na úhradu záloh na 
nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů. 

 
Energetické poradenství + metoda EPC v objektech příspěvkových organizací 
 
Součástí návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou jednak předpokládané výdaje na realizaci 

výběrového řízení na dodavatele energie a plynu pro rok 2018 (odhad cca 60 tis. Kč). 
Dále zahrnuje tato položka výdaje na energetický management projektu EPC 

zaměřeného na realizaci úsporných opatření v objektech příspěvkových organizací města 
projektu metodou EPC (úhrady nákladů realizovaných opatření prostřednictví budoucích 
generovaných úspor) a také odměnu za vygenerovanou nadúsporu v roce 2016 v rámci 
realizace tohoto projektu ve výši 40 % (cca 1.000 tis. Kč). 

Další částí této položky rozpočtu města na rok 2017 je výdaj na zajištění energetického 
managementu ve vybraných objektech města na základě smlouvy uzavřené s firmou 
Amper Savings, a.s., týkajícího se 8 objektů ve vlastnictví města (městský úřad, náměstí 
TGM 29 a Olomoucká 2, sportoviště – tepelná čerpadla v aquaparku, aquapark, tenisová 
hala, strojovna chlazení, zimní stadion a muzeum). Předmětem smlouvy je: 

a) odborné poradenství v oblasti energetiky, 

b) analýza současného stavu energetického hospodářství vybraných objektů, 

c) průběžné sledování a vyhodnocování spotřeb energií a vody na základě ručních 

odečtů příslušných měřidel, 

d) kontrola faktur dodavatelů energií a vody, 

e) nastavení smluvních parametrů v rámci odběrných míst elektrické energie a 

zemního plynu, 

f) ověření možností čerpání dotací, 

g) návrhy úsporných opatření (vyčíslení investice, úspor, návratnosti), 

h) posouzení vhodnosti rekonstrukce osvětlení, 

i) posouzení vhodnosti on-line sledování fakturačních měřidel energií a vody a jejich 

začlenění do jednotného systému měření a regulace s využitím cloudové aplikace 

Mervis (systém využívány v projektu EPC), 

j) vytvoření dispečerského prostředí pro monitoring a ovládání vybraných objektů, 

k) pravidelné ¼ letní porady nad průběžnými výsledky. 

 
 
Územní studie krajiny – řeší celé ORP 
 
Projekt spolufinancovaný z prostředků EU bude zaměřen na zpracování územní studie 

krajiny ORP Moravská Třebová. Cílem pořízení územní studie krajiny (dále ÚSK) je 
vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení 
krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. 
Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez 
ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný.  

Z hlediska územního plánování je základem především vytvoření podkladu pro 
stanovení koncepce uspořádání krajiny v územích plánech. Na základě ÚSK může dojít i 



 

Komentář k rozpočtu města na r. 2017    strana 29 

 

k upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik v zásadách územního 
rozvoje. ÚSK je důležitá také pro koordinaci důležitých záměrů v krajině. 

ÚSK bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině, bude 
reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační 
strategie EU“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohlední 
protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu. 

 
Městský architekt 
 
Zařazení této položky do rozpočtu města vzešlo z usnesení zastupitelstva města č. 

219/Z/070915. V současné době již byla vybrána osoba architekta, se kterou bude 
navázána oficiální spolupráce po schválení rozpočtu města. 

 
Demolice, popř. zabezpečení objektu budovy bývalé dětské nemocnice 
 
Do rozpočtu jsou zahrnuty výdaje vedoucí buď k demolici objektu, nebo (v případě 

prohlášení objektu za kulturní památku) výdaje na zabezpečení objektu proti dalšímu 
poškozování (zajištění střechy proti zatékání, zabezpečení otvorových prvků,…). Stav 
budovy je havarijní a dále ho zhoršují opakované žhářské útoky. 

 
Demolice objektu v ulici Nová 
 
Do rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na vlastní demolici objektu ve vazbě na záměr využití 

prostranství jako lokality pro bydlení. 
 
ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického - přeložky rozvaděčů 
 
Výdaje na nutné přeložky rozvaděčů ČEZ (rozvody elektřiny) a RWE (rozvody plynu) 

z důvodu jejich chybného umístění v lokalitě Strážnického byly vyčísleny na 200 tis. Kč. 
Práce budou zahájeny, jakmile k tomu budou vhodné klimatické podmínky. Chybné 
osazení rozvaděčů bylo u dodavatele reklamováno. 

 
Singletrail na Křížovém vrchu - 1. etapa 
 
Jedná se o terénní stezku pro horská kola, pro kterou je třeba provést terénní úpravy 

s určitým zpevněním terénu v zatáčkách, to vše s minimálním zásahem do přírody 
Křížového vrchu. 
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6. Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy investičního majetku 
 
U prvních 6 investičních akcí, uvedených v přehledu, je předpokládána spoluúčast 

z prostředků Evropské unie. Ostatní investiční akce byly do rozpočtu zařazeny na základě 
souhrnného přehledu všech plánovaných investic. Samozřejmě nebylo možné zařadit 
všechny požadavky, byla stanovena priorita jednotlivých akcí. 

 

 Dopravní terminál - PD, zahájení realizace – záměrem projektu je řešení 
neutěšeného stavu lokality území vlakového nádraží v kombinaci s využitím 
stávajících objektů. Město podalo v roce 2016 na realizaci projektu žádosti o dotaci. 
Cílem projektu je demolice nepotřebných budov a vybudování parkovacích stání a 
točny pro autobusy v prostoru u vlakového nádraží. Je nutné dopracovat 
dokumentaci pro zadání stavby. Navržená částka v rozpočtu města je určena právě 
na dopracování projektové dokumentace a dále také na zahájení stavebních prací 
(ve vazbě na rozhodnutí o poskytnutí dotace). 
 

 Protipovodňová opatření - součástí rozpočtu v letošním roce je spolupodíl na 
realizaci projektu z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy Zlepšování 
kvality vody a snižování rizika povodní. Záměrem projektu je zejména obnova 
lokálního výstražného systému, který zajistí včasné varování obyvatelstva před 
povodňovými událostmi a zajistí tak ochranu obyvatel a minimalizaci škodných 
událostí dle možností ve vazbě na povodňové události. Vlastní realizace projektu by 
měla být zahájena na jaře letošního roku. 
 

 Rozšíření a modernizaci sběrového dvora Zahradnická – součástí rozpočtu 
města jsou pouze výdaje na přípravu projektu zaměřeného na rozšíření sběrového 
dvora spolufinancovaného z prostředků EU. 
 

 IOP výzva 28 - Specifické inf. a komunik. systémy a infrastruktura II. – 
záměrem města je zapojit se do této výzvy s projektem zaměřeným na: 

- rozšíření elektronické spisové služby (úprava technologie spisové 
služby v souvislosti s nařízením eIDAS - ověření el. podpisu, vkládání 
časových razítek do el. podpisu odchozích PDF dokumentů, pořízení 
nového modulu spisové služby Avízo – jde o rozšiřující modul 
Spisové služby, který sleduje dění v systému a odesílá informační e-
maily o důležitých událostech, které v něm nastanou 
zainteresovaným uživatelům a napojení na základní registry – jedná 
se o rozšíření funkcionality spisové služby, které zajistí kontrolu 
původců a adresátů dokumentů přímo z aplikace bez nutnosti 
používat pro tyto činnosti další SW a tím dojde ke zvýšení efektivity 
práce ve spisové službě, 

- rozšíření GoverINFO (týká se modulů Smlouvy – integrace s oběhem 
faktur, vedení a řízení objednávek, zveřejňování smluv v registru a 
vazba na systém ARES, Projektové řízení, Hodnocení úkolů, 
Rezervace vozidel, Strategické řízení, Elektronické podepisování, 
Agenda rady a zastupitelstva – integrace s moduly Úkoly a 
smlouvy,…). 

Součástí návrhu rozpočtu města jsou přípravné práce (PD, žádost o dotaci) a 
předpokládaný spolupodíl města na částečnou realizaci projektu ještě v letošním 
roce. 
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 IROP - výzva 47 - zapojení základních škol - tato výzva je zaměřena na stavební 
práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – 
odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní 
vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup 
potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu 
musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí včetně budování bezbariérovosti 
škol. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní 
konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační 
pomůcky. 
Město předpokládá postupné zapojení všech našich základních škol do výzvy. V 
rámci 1. kola byly připraveny projekty ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám. zaměřené 
na zajištění bezbariérovosti objektů, modernizaci učeben fyziky a chemie a 
modernizaci digitálních technologií vč. zajištění konektivity. 
V letošním roce již byly obě žádosti o dotaci podány, předpokládáme dále také 
dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby, realizaci výběrových 
řízení na dodavatele stavebních částí projektů, techniky pro bezbariérové řešení 
stavby, nábytku, výpočetní techniky a učebních pomůcek. Vlastní realizace by 
pravděpodobně proběhla v roce 2018. Dotace činí cca 85 % celkových uznatelných 
nákladů akce. Předpokládané celkové náklady na realizaci projektů činí cca 22 mil. 
Kč. 
 

 Příprava žádosti o dotaci z IROP - ZŠ Čs. armády - jedinou školou, která zatím 
není do výzvy z IROP zapojena je Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 
179, okres Svitavy, protože se u ní předpokládají rozsáhlejší stavební práce 
související s vestavbou odborných učeben do podkroví, proto nebylo reálné podat 
žádost o dotaci již v 1. kole (termín pro podání žádostí byl únor 2017). Žádost 
týkající se objektu této školy bude proto podaná do některé z dalších výzev. 
Součástí rozpočtu města jsou přípravné práce týkající se žádosti o dotaci  - 
vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a vypracování žádosti o 
dotaci, vč. příloh. 
 

 Investice informatika – rozpočet zahrnuje následující položky: 
- multifunkční zařízení (140 tis. Kč) – obměna 2 ks zařízení z důvodu končícího 

servisního zabezpečení a s ohledem na životnost zařízení,  
- elektronická úřední deska (350 tis. Kč)  - infokiosek a SW.  

Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří: 
− úspora prostoru, 
− minimalizace času spojeného s povinným zveřejňováním informací, 
− snadná dostupnost dokumentů i pro postižené občany, 
− nepřetržitý přístup a čitelnost i v nočních hodinách, 
− aktualizace vyvěšovaných dokumentů bez zásahu pracovníků úřadu, 
− široká škála zobrazovaných dokumentů, 
− ovládání přizpůsobené zvyklostem různých věkových skupin, 
− jednoduché vyhledávání dokumentů, 
− atraktivní vstupní obrazovka, 
− propojení se spisovou službou nebo webovými stránkami instituce, 
− zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s dokumenty. 

Jde také o řešení, které přispěje k úspoře času a s tím souvisejících mzdových 
nákladů pracovníků, kteří dokumenty na stávající úřední desce vyvěšují a tuto 
agendu vedou. Návratnost této investice byla vedoucím odboru vnitřních věcí 
vypočtena na cca 4,5 roku. 
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 Investice MÚ - klimatizace 2. etapa  - do rozpočtu zahrnuta další etapa 
klimatizace prostor městského úřadu: 

- klimatizace servrovny na nám. T. G. Masaryka (60 tis. Kč) – prostor se v letních 
měsících trvale přehřívá. Vzhledem k tomu, že jsou zde uloženy zálohy dat 
městského úřadu i obcí ORP v rámci technologického centra, je potřeba zajistit 
chlazení prostor, 

- klimatizace části kanceláří odboru výstavby a územního plánování (140 tis. Kč) - 
část kanceláří je orientována na jih, a celý den jsou vystaveny přímému slunci. 
Běžná teplota v letních měsících v těchto kancelářích je okolo 27-30°C.  

 

 Server kamerového a dohlížecího systému - nutnost pořízení nového serveru 
městského kamerového a dohlížecího systému (dále jen MKDS) vyplývá z důvodu 
maximálního vytížení stávajícího serveru MKDS a nemožnosti jeho dalšího 
rozšiřování. Stávající server byl pořízen v roce 2008 a byl dimenzován na připojení 
5 kamerových bodů a z nich připojených 5 kamer. V současné době máme ve 
městě 12 kamerových bodů a z nich je připojeno 21 kamer. Díky tomu je server 
neustále vytížen a pracuje na 100 %. Tímto neustálým vytížením CPU, hrozí 
poškození celého serveru a zničení i ostatních zařízení uložených ve 
společném datovém rozvaděči. Vysoké vytížení serveru dále způsobuje potíže při 
ovládání kamer. Díky maximálnímu vytížení stávajícího serveru již nelze do 
systému MKDS připojit další kamery.  
 

 Rozšíření kamerového systému – v roce 2017 opět předpokládáme rozšíření 
stávajícího kamerového systému (jednak rozšíření stávajícího kamerového systému 
v ulici Olomoucká a dále také pořízení dalšího kamerového bodu v lokalitě na 
Knížecí louce. 
 

 Radar Brněnská – jedná se o ukazatel okamžité rychlosti motorových vozidel. 
Zařízení okamžitě zobrazí řidiči jeho rychlost a zároveň informuje ostatní účastníky 
provozu o rychlosti projíždějících vozidel v dosahu 200–300 m. 
Ukazatel bude umístěn pro zvýšení bezpečnosti na komunikaci s vysokým počtem 
projíždějících vozidel, na příjezdové komunikaci do města, a v místě, kde je 
přechod pro chodce a vyšší koncentrace chodců (předpoklad umístění je v ulici 
Brněnské). Umístění bude na sloupu veřejného osvětlení. Zařízení bude vybaveno 
statistickým modulem pro vyhodnocování zaznamenaných průjezdů. 
 

 ZTI lokalit pro bydlení – lokalita Strážnického – vybudování infrastruktury pro 
bydlení bylo dokončeno v roce 2016, součástí smlouvy s generálním dodavatelem 
byla 10 % pozastávka z celkové ceny díla do odstranění vad a nedodělků. 
Odstraňování vad a nedodělků stále probíhá, mělo by být dokončeno v jarních 
měsících tohoto roku. Součástí rozpočtu města je proto předpokládaný doplatek 
zadržované pozastávky z investiční akce dle smlouvy o dílo. 
 

 Výkupy pozemků – rozpočet zahrnuje výkupy pozemků pro revitalizaci prostor u 
přečerpávací stanice v Boršově, pozemků mezi průmyslovou zónou a Udánkami, 
pozemků od Povodí Moravy (pozemky dotčené in-line a cyklostezkou na Knížecí 
louce,…), pozemků v lokalitě Třešňová alej pro bytovou výstavbu, pozemků pro 
výstavbu chodníku v Sušicích, pozemků pod budoucí cyklostezkou k Rehau, 
pozemků pod horní cestou v Udánkách, části pozemků pod chodníkem v ulici 
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Komenského (vlastní FO) a dále výkupy od Státního pozemkového úřadu, popř. od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 

 Modernizace VO – splátka 2017 - součástí rozpočtu jsou roční splátky realizované 
modernizace veřejného osvětlení, která proběhla v roce 2012, tento investiční výdaj 
bude součástí rozpočtu města až do roku 2023. 
 

 Projekt EPC – úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací - 
splátky 2017 – projekt, realizovaný v roce 2015, zahrnoval realizaci následujících 
opatření v členění na jednotlivé objekty příspěvkových organizací: 

- ZŠ Čs. armády 179 – rekonstrukce plynové kotelny v objektu školy, instalace 
teplotní regulace pro využití vnitřních tepelných zisků, náhrada vybraných svítidel 
za nová s úspornějšími zdroji světla (chodba školy, tělocvična), osazení tlačítkových 
baterií u umyvadel,  

- ZŠ Kostelní nám. 21 - rekonstrukce plynové kotelny v objektu školy, náhrada 

vybraných svítidel za nová s úspornějšími zdroji světla (tělocvična), osazení 

tlačítkových baterií u umyvadel ve třídách, 

- Základní škola Palackého 1351 - rekonstrukce plynové kotelny v areálu školy a 
rozvodů topné vody, instalace kondenzačních zdrojů tepla, částečná decentralizace 
přípravy teplé vody, osazení IRC regulace pro místní regulaci vytápění prostor, 
náhrada a rekonstrukce stávající vzduchotechniky pro větrání bazénu, náhrada 
vybraných svítidel za nová s úspornějšími zdroji světla (koridory, tělocvična, bazén), 
osazení tlačítkových baterií umyvadel ve třídách a na sociálních zařízeních 
v koridorech, u jídelny a u tělocvičny,  

- Sociální služby města Moravská Třebová - rekonstrukce plynové kotelny v areálu, 

změna koncepce vytápění a ohřevu teplé vody (decentralizace), instalace 

kondenzačních zdrojů tepla, náhrada vybraných svítidel za nová s úspornějšími 

zdroji světla (prádelna), 

- Zámek - osazení IRC regulace pro místní regulaci vytápění prostor v části objektu 

základní umělecké školy, osazení tlačítkových stojánkových baterií u umyvadel na 

sociálních zařízeních. 

Celkové náklady na realizaci výše popsaných opatření činila 11.816 tis. Kč včetně 

DPH bez finančních nákladů (úrok ve výši 4,4 % - celkem 2.150 tis. Kč za 10 let 

splácení). Dále jsou dodavateli hrazeny i náklady na energetický management 

projektu (2.504 tis. Kč za celou dobu splácení projektu). 

Provedená základní opatření jsou splácena formou ročních splátek základního 

opatření – 976,50 tis. Kč, finančních nákladů (úroky) – 215 tis. Kč a nákladů na 

dotační management – 250,47 tis. Kč. 

Zároveň hradíme i půjčku na DPH z realizovaných opatření. Na úhradu DPH 

poskytl dodavatel městu půjčku na 10 let také s úrokovou sazbou 4,4 % s roční výší 

splátky jistiny 205,07 tis. Kč a úroků v roční výši 45,15 tis. Kč.     

 

 Modernizace VO Boršov (program Efekt) – město se ucházelo v roce 2016 o 
dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v celém rozsahu místní části Boršov v 
rámci programu EFEKT na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 
energie vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Naše žádost neuspěla. 
Pro letošní rok došlo k úpravě podmínek pro podávání žádostí, pokusíme se proto 
podat žádost o dotaci opakovaně. Součástí rozpočtu jsou výdaje na zpracování 
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žádosti o dotaci a energetického auditu a také předpokládaná vlastní spoluúčast na 
rekonstrukci osvětlení. 
 

 Bike resort MT – Singletrack – původní záměr realizace projektu z dotačních 
prostředků nebude realizován, žádost neprošla přes kontrolu formálních náležitostí. 
Součástí rozpočtu města jsou prostředky na dopracování dalšího stupně projektové 
dokumentace s ohledem na záměr realizace projektu etapově z vlastních zdrojů 
města. 
 

 Rekonstrukce objektu Sociálních služeb MT - předmětem projektu je 
rekonstrukce zastaralých objektů Sociálních služeb Moravská Třebová, pavilonu C 
a D. V roce 2015 byla podána žádost o dotaci na MPSV. Navržená částka 
v rozpočtu města je určena na krytí povinné spoluúčasti města na realizaci projektu. 
U objektu D bude snížena stávající předimenzovaná lůžková kapacita budovy, a to 
ze 101 lůžek na 54 lůžek. A současně dojde k významné redukci stávajícího počtu 
dvoulůžkových pokojů ve prospěch jednolůžkových. Navíc dojde ke zřízení 2 lůžek 
ve městě pro velmi potřebné pobytové odlehčovací služby. Rekonstrukcí budovy C 
(dnes nevyužívaná budova) dojde ke zřízení 23 lůžek pro potřeby klientů s ACH v 
rámci sociální služby domov se zvláštním režimem. Akce bude ze 75 % dotována s 
prostředků MPSV a z 25 % hrazena z prostředků města. 
 

 Regulační plán MPR – jedná se o doplatek nákladů na pořízení regulačního plánu 
z podnětu Zastupitelstva města Moravská Třebová. Pořízení probíhá v souladu s 
požadavky zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon). 
 

 Revitalizace tržnice v ul. Komenského – PD - v roce 2014 byla zpracována studie 
na revitalizaci lokality bývalé tržnice. Navržená částka v rozpočtu města je určena 
na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. 
 

 Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého – PD - v roce 2015 byla zpracována studie 
ve třech variantách na obnovu stávajícího zastaralého bazénu ZŠ Palackého. 
Navržená částka v rozpočtu města je vyčleněna na zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace ve variantě 1a, která byla schválena zastupitelstvem 
města. 
 

 MŠ Boršov – výměna kotle – první kotel na tuhá paliva byl vyměněn v závěru roku 
2013, i stav druhého kotle už je havarijní, nepodařilo se jeho výměnu zajistit do 
konce roku 2016, je proto zařazen do rozpočtu na rok 2017. 
 

 MŠ Tyršova – rekonstrukce střechy – jedná se o komplexní rekonstrukci ploché 
střechy na přístavbě, na které je umístěna fotovoltaická elektrárna. Střechou 
opakované zatéká. Předpokládáme osazení dřevěného roštu s odvětráním, na který 
bude umístěna nová krytina.  
 

 ZŠ Palackého – rekonstrukce toalet pavilonu U15 – plánované stavební práce 
budou mít charakter technického zhodnocení budovy (přesuny umístění rozvodů, 
změny příček,…), rekonstrukce má vazbu na projekt z IROP zaměřený mimo jiné i  
na doplnění prvků pro bezbariérovost školy. 
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 ZŠ Palackého – zabezpečení vchodu do jídelny a suterénu – v souladu 
s požadavkem vedení školy je plánováno osazení mříží do vstupu do jídelny a 
suterénu pro zamezení vstupu osob zejména ve večerních hodinách. 
 

 Pořízení změny č. 2 územního plánu – práce na změně územního plánu byly 

zaházeny již v roce 2016, součástí rozpočtu v roce 2017 je doplatek nákladů dle 

smlouvy s dodavatelem. 

 Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT – záměrem města 

je vybudovat jednostranný chodník podél silnice II/368 a III/36823, v délce 1.277 m 

s šířkou chodníku 1,5 m až 2,2 m. Začátek úseku je v křižovatce s ulicí Nádražní a 

dále navazuje na již zrekonstruovaný chodník v roce 2015, konec úseku je na silnici 

III/36823 ve směru na Kunčinu na okraji zástavby. Město požádalo na realizaci 

záměru opakovaně o dotaci z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Rozpočtové náklady na stavební práce činí 7.440 tis. Kč. Součástí rozpočtu města 

je předpokládaný spolupodíl města na uznatelných nákladech projektu a dále také 

úhrada všech nezpůsobilých nákladů projektu (přeložka veřejného osvětlení 

zajištění autorského a technického dozoru, administraci zadávacích řízení apod.). 

 

 Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, MT – je plánována 

výstavba levostranné stezky pro chodce a cyklisty podél silnice I/35 od křižovatky 

sil. III/3711 a ul. Rybní po zadní sjezd do areálu společnosti Rehau, celková délka 

stezky činí 746 m. Město požádalo o příspěvek ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury. Rozpočtové náklady na stavební práce činí 8.430 tis. Kč.  Součástí 

rozpočtu města je předpokládaný spolupodíl města na uznatelných nákladech 

projektu a dále také úhrada všech nezpůsobilých nákladů projektu (dopracování 

projektové dokumentace, zajištění autorského a dozoru a technického dozoru, 

administraci zadávacích řízení apod.)  

 

 Ulice Lanškrounská - veřejné osvětlení (podnět ČEZ) – součástí rozpočtu města 

je vypracování PD v rozsahu plánované rekonstrukce nadzemního vedení nízkého 

napětí (ČEZ Distribuce, a.s.) v ulici Lanškrounská, mimo úsek v délce cca 500 m v 

části města Sušice, kde je již naprojektováno VO v souvislosti s rekonstrukcí 

chodníku, předpokládaná realizace přeložky by měla proběhnout současně 

s ČEZem (předběžně v plánu na r. 2018). Zpracování projektové dokumentace je 

nutné také pro koordinaci s investiční akcí Pardubického kraje  - Modernizace 

silnice II/368 Moravská Třebová – průtah. 

 

 Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT, projekt + žádost SFDI – v roce 2017 
předpokládáme také zahájení přípravných prací pro pokračování budování 
chodníku v ulici Olomoucká (zpracování projektu a podání žádosti o dotaci 
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury). 
 

 ZTI - PD, realizace sítí - plocha po demolici objektu v Nové ul. – jde o 
vybudování základní technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod a 
komunikace) pro bydlení v této lokalitě po demolici objektu v ulici Nová. 
 

 Prodloužení kanalizace a vodovodu – pozemky Dr. Loubala – s ohledem na 
záměr prodeje 2 pozemků v lokalitě za ulicí Dr. Loubala už v roce 2017 a ve vazbě 
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na další rozvoj této lokality pro bydlení jsou součástí rozpočtu města výdaje na 
prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v délce cca 80 m. Tato varianta je 
výhodnější než budování přípojek přímo budoucími stavebníky, protože umožní 
městu další prodlužování sítí v lokalitě. Náklady na vybudování infrastruktury se 
promítnou do vyvolávací ceny v rámci dražby stavebních pozemků. 

 

 Víceúčelová sportovní hala, společenský sál – studie – oba záměry jsou 
dlouhodobě v rámci veřejného fóra vyhodnocovány občany města jako chybějící 
infrastruktura ve městě. 
 

 Piaristická ul. - zpracování PD – revitalizace prostranství v ulici Piaristická je 
dlouhodobým rozvojovým záměrem města, proto jsou do letošního rozpočtu 
zahrnuty náklady na zpracování projektové dokumentace. 
 

 Rekonstrukce atletického stadionu, ZŠ Palackého – v rámci uvažované 
rekonstrukce dojde na ploše atletického oválu k tzv. retopingu, tj. rekonstrukci horní 
vrstvy umělého povrchu, jejíž součástí bude i lajnování. Část stávajícího 
poškozeného sportovního povrchu bude nahrazena kompletně, tj. dojde k jeho 
odstranění a pokládce kompletní nové vrstvy sportovního povrchu. Město požádalo 
na realizaci tohoto záměru o dotaci z prostředků Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, součástí rozpočtu města je náš 50% spolupodíl na realizaci. 
 

 Investiční dotace TJ Slovan Moravská Třebová - tělovýchovná jednota požádala 
město o poskytnutí investičních dotací v souhrnné výši 2.960 tis. Kč na následující 
projekty: 

− 2.700 tis. Kč jako spolupodíl na vybudování umělého travního povrchu 
na fotbalovém hřišti. Tělovýchovná jednota požádala na realizaci 
tohoto záměru o dotaci z prostředků Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy (maximální možná výše dotace je 80 %). 

− 200 tis. Kč na nové ozvučení fotbalového stadionu. 
− 60 tis. Kč na nákup montovaného skladovacího domku na atletický 

stadion (pro uskladnění atletického nářadí a překážek). 
 

 Investiční dotace TJ Sokol Boršov - oplocení areálu – tělovýchovná jednota 
podala žádost o dotaci z prostředků Pardubického kraje na odstranění stávajícího 
oplocení fotbalového areálu v Boršově, místo kterého bude vybudována opěrná 
zeď, do které bude zasazeno nové oplocení. Celkové náklady akce jsou vyčísleny 
na cca 285 tis. Kč, předpokládaná dotace na 200 tis. Kč. S ohledem na nedostatek 
vlastních finančních prostředků se tělovýchovná jednota obrátila na město se 
žádostí o poskytnutí dotace ve výši 75 tis. Kč na pokrytí jejich spoluúčasti. 
Z vlastních zdrojů předpokládají zapojení částky cca 10 tis. Kč. 
 

 Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová – nemocnice 
požádala město o podporu 2 rozvojových záměrů: 

− pořízení nového sanitního vozu v ceně převyšující 1,2 mil. Kč. 
Požadovaná dotace činí 500 tis. Kč 

− pořízení terapeutického ultrazvukového přístroje pro rehabilitaci 
(požadovaná dotace činí 85 tis. Kč) 

 

 Investiční dotace JPO II Staré Město – kromě tradiční žádosti o podporu 
provozních nákladů jednotky požární ochrany se obec Staré Město obrátila na 
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město Moravská Třebová se žádostí o poskytnutí investiční dotace ve výši 200 tis. 
Kč na výstavbu školící místnosti (pro proškolování členů výjezdové jednotky JPO II) 
a výměnu krytiny na hasičské věži. Celkový rozpočet těchto akcí činí cca 2,2 mil. 
Kč. Obec v roce 2016 požádala o dotaci Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR a na Pardubický kraj se bude obracet se žádostí v roce 
2017. Dotace z prostředků GŘ HZS ČR činí 50 % celkových nákladů. 

 

 Kavárna na KL, vč. přeložky plynu a kanalizace – je dlouhodobým záměrem 
města doplnit zázemí na Knížecí louce. Stavba kavárny v Gorazdově ulici jako 
zázemí pro sportovní areál Knížecí louka vyžaduje přeložku plynu a přeložku 
kanalizace. Celkové náklady jsou vyčísleny na 5.850 tis. Kč. Na tuto akci město 
obdrželo v roce 2016 dotaci od Pardubického kraje ve výši 1.000 tis. Kč. Součástí 
stavby kavárny je venkovní terasa s posezením, chodník a schody na Knížecí 
louku, zpevněná plocha se stojany pro uzamčení kol, lavičky pro přezutí a boxy pro 
uložení obuvi, batohů a doprovodná zeleň. 
 

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

 Parkoviště u KD Boršov - jde o výstavbu parkovacích stání pro 17 automobilů ze 
zatravňovacích tvárnic a vybudování příjezdové komunikace ze zámkové dlažby. 
Součástí stavby je také rekultivace zelených ploch a výsadba zeleně. 
 

 Přeložka vodovodu v Sušicích - pro parcelu pro RD – akce je zařazeno do 
rozpočtu na doporučení VHOS, a.s., vodovod bude přeložen do komunikace, čímž 
vznikne nová parcela pro výstavbu rodinného domu. 
 

 Investice hrazené z HČ – do rozpočtu je zahrnuto celkem 7 akcí k realizaci 
z prostředků hospodářské činnosti města. Převod prostředků na realizaci těchto 
záměrů je součástí příjmové části rozpočtu města (položka Převody z vlastních 
fondů HČ financování investic v roce 2017). 
 

 Rozsáhlejší opravy majetku v městské památkové rezervaci – do rozpočtu jsou 
zahrnuty jednak akce, u kterých předpokládáme cca 50% krytí z dotace Programu 
regenerace městské památkové rezervace, popř. z jiných dotačních titulů dle priorit 
města: 

− Obnova fasády domu ze dvora nám. TGM 28/37 - na základě požadavku 
plynoucího z dlouholetého plánu oprav zpracovaného správcem majetku 
Technickými službami Moravská Třebová, s.r.o., byla navržena do rozpočtu 
města 2017 obnova fasády ze dvora. Stav fasády je nevyhovující, úměrný 
stáří. Obnova bude hrazena z 50 % rozpočtu města a 50 % z dotace 
Programu regenerace MPR z Ministerstva kultury ČR. 

− Obnova střechy domu Bránská 42/10 – i tato akce vychází požadavku 
plynoucího z dlouholetého plánu oprav zpracovaného správcem majetku 
Technickými službami Moravská Třebová, s.r.o. V rámci rozpočtu je 
navržena obnova střechy domu, která je v havarijním stavu. Stav střechy je 
ve špatném až havarijním stavu, úměrný stáří a prováděné údržby. Obnova 
bude hrazena z 50 % rozpočtu města a 50 % z dotace Programu regenerace 
MPR z Ministerstva kultury ČR. 
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− Restaurování barokního kříže nad Udánkami - 1. etapa - současný stav kříže 
je havarijní, hrozí úplná destrukce a zřícení kříže. Předpokládané náklady na 
restaurování barokního kříže jsou ve výši 230 tis. Kč bez DPH. Odbor 
rozvoje města podal žádost o dotaci z Programu stavební obnovy kulturních 
památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji 
pro rok 2016, Podprogram C – Zachování a obnova drobných objektů 
památkového charakteru. Zatím není známa výše dotace. Pravděpodobná 
výše bude maximálně 80.000 Kč. Z těchto důvodů navrhujeme provedení 
restaurování kříže po etapách, což umožňuje získat více dotačních 
prostředků.   

− Svitavská 44 (Stacionář) - obnova fasády - dokončení 2. etapa, zahájení 3. 

etapy - v loňském roce byla dokončena 1. etapa obnovy fasády stacionáře, 

která byla hrazena částečně z dotace programu Podpory obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, o kterou jsme 

požádali i v letošním roce.  Zatím není známa výše dotace. ORM 

předpokládá provedení dokončení 2. etapy a dle výše dotace provedení 3. 

etapy, anebo její části. Obnovu bylo možné etapizovat po světových 

stranách fasád objektu, což snižuje nároky na rozpočet města v jednotlivých 

letech. 

− PD - příprava obnovy MPR 2018 - dále je součástí návrhu rozpočtu příprava 
projektových dokumentací pro dotační titul v roce 2018. 

− Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům – 

součástí rozpočtu města je souhrnný příspěvek - spolupodíl města na akce 

soukromých vlastníků podpořené z Programu regenerace MPR 

z Ministerstva kultury ČR. 

− Muzeum obnova fasády PD – v souladu s požadavkem ředitele Kulturních 
služeb MT bylo navrženo do rozpočtu města na rok 2017 zpracování 
dokumentace pro zadání stavby na obnovu fasády muzea. Realizace je 
plánována (pravděpodobně etapově) v příštím roce s možností získání 
dotace z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností. 
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7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování 
 

Rozpočet v roce 2017 generuje provozní ztrátu ve výši 8.120 tis. Kč (rozdíl mezi 
běžnými příjmy ve výši 186.150 tis. Kč a běžnými výdaji včetně rozsáhlejších oprav 
majetku ve výši 194.270 tis. Kč). Investiční rozvoj je v roce 2017 kryt zejména (zhruba  
z 90 %) ze zapojení zůstatku finančních prostředků na účtech města. 

Kromě položky, která zvyšuje celkovou částku financování - zapojení zůstatku 
prostředků na účtech města do hospodaření v roce 2017 (ve výši 56.300 tis. Kč), je 
v návrhu rozpočtu počítáno i s položkou, která financování snižuje. V následující tabulce je 
uvedena konkretizace položky, která snižuje celkovou hodnotu financování, tj. splátky 
jistiny z poskytnutých úvěrů a půjček. 

 

Úvěr/Půjčka Věřitel Splátka jistiny (v Kč) 

Hypotéční úvěr na výstavbu bytových jednotek v ulici 
Hřebečské 

Česká spořitelna, a.s. 531.826,26 

Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. ČOV Česká spořitelna, a.s. 2.668.000,00 

Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. ČOV SFŽP ČR 1 928 820,00 

Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO Amper Savings, a.s. 205 065,00 

Splátka jistiny v roce 2016 CELKEM   5.331.711,26 

 
V tabulkové části návrhu rozpočtu je uveden celkový přehled úvěrových závazků města. 

Usnesením vlády č. 1395/2008 ze dne 12. 11. 2008 byla zrušena regulace zadluženosti 
obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby a byl zaveden nový systém monitoringu 
hospodaření obcí. Každoročně bude proveden výpočet soustavy informativních a 
monitorujících ukazatelů (SIMU) za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. Po 
vyhodnocení všech podkladů budou obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v 
intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních 
výpomocích k celkovým aktivům bude vyšší než 25 % včetně, osloveny dopisem ministra 
financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva 
obce. Součástí těchto monitorovacích ukazatelů je i ukazatel dluhové služby vyčíslený za 
roky 2009–2019 (roky 2017–2019 jsou odhadnuty) na straně 15 tabulkové části návrhu 
rozpočtu. 


