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Komentář k rozboru hospodaření k 30.04.2017 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Schválený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 186.500 tis. Kč byl k 30.04.2017 
naplněn částkou 69.984,27 tis. Kč na 37,53 %. V další části komentáře k běžným rozpočtovým 
příjmům je uveden komentář k příjmům z daní a položek, u kterých je disproporce 
v naplňování. Kromě toho je věnována pozornost položkám, kde je navržena významnější 
úprava rozpočtu. 
 
1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní a místní poplatky) 
 
Příjmy z daní 
 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní je uvedeno na stranách 5, 6, 7 a 8 tabulkové 
části rozboru hospodaření.  
 
Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2017) daňové příjmy ve výši 6.980,33 tis. Kč. Tato 
částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2016 zaslaných finančním úřadem na 
účet města až začátkem ledna 2017 (v roce 2016 byl tento doplatek o více než 470 tis. Kč 
nižší). 
 
Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 119.200 tis. Kč byl k 30.04.2017 naplněn 
na 30,22 % tj. na částku 36.024,26 tis. Kč. Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku 
jsou o více než 2,7 mil. Kč vyšší než ve stejném období roku 2016. Daňové výnosy meziročně 
vzrostly o více než 8 %.  
V tabulkové části rozboru hospodaření na straně 8 jsou uvedeny výnosy z daní za období 
leden – květen 2017, meziroční nárůst za toto období v porovnání s rokem 2016 činí 4,4 mil. 
Kč. 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Schválený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 13.890 tis. Kč byl k  
30.04.2017 naplněn na 49,69 %, tj. ve výši 6.902,56 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních 
poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.  
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2016

Rozpočet

2017

Skutečnost

k 30.4.2017

Odbor výstavby a územního plánování 1 060 300,00 1 000 000,00 311 000,00

Odbor vnitřních věcí 950 332,00 950 000,00 311 642,74

Obecní živnostenský úřad 188 395,00 170 000,00 44 600,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 1 620,00 0,00 390,00

Odbor dopravy 2 250 005,00 2 200 000,00 709 340,00

Odbor životního prostředí 110 510,00 100 000,00 32 123,00

CELKEM 4 561 162,00 4 420 000,00 1 409 095,74   
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Poplatek za užívání veřejného prostranství – příjmy za parkovací karty jsou od roku 
2016 nově (vhodněji) účtovány v rámci příjmů z poskytování služeb (třída 2 rozpočtové 
skladby), proto je tato část rozpočtu pouze přesunuta z třídy 1 do třídy 2. 

 
2. Běžné (neinvestiční) transfery (dotace) 
 
Celkový schválený rozpočet neinvestičních dotací (transferů) ve výši 27.535,18 tis. Kč byl k 
30.04.2017 naplněn na 64,56 %, tj. celkem 17.775,93 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých 
transferů i transferů, které bude město teprve přijímat je uveden na straně 3 tabulkové části 
rozboru hospodaření. 
 
V tab. č. 2 je uveden přehled neinvestičních přijatých transferů od obcí za výkon přenesené 
působnosti. 
 
Tab. č. 2 – Transfery (dotace) od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.04.2017 (v Kč)

Dětřichov 3 000,00

Rozstání 1 500,00

Gruna 1 500,00

Útěchov 1 500,00

Staré Město 1 500,00

Rychnov na Moravě 7 500,00

Kunčina 1 500,00

Městečko Trnávka 9 000,00

Koruna 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 28 500,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon sociální práce s výjimkou 
agendy SPOD – dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 655, 58 tis. Kč je 
určena na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 – 93a zákona č. 
108/2016 Sb., o sociálních službách a ustanovením § 63 – 65 zákona č. 111/2016 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi. 

 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na projekt Podpora terénní práce 2017 - 
dotaci ve výši 300 tis. Kč jsme obdrželi od Úřadu vlády na realizaci terénní práce 
v romské komunitě ve městě. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – výkon činnosti OLH - dotace ve výši 
241,97 tis. Kč je určena na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
ve 4. čtvrtletí roku 2016. 
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 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – výsadba MZD – dotace 13,45 tis. Kč je 
určena na výsadbu povinného podílu melioračních a zpevňujících dřevin (výkony 
provedené ve druhé polovině 2016). 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – projekt S knihovnou cestujeme po světě 
Městské knihovny Ladislava z Boskovic – dotace ve výši 10 tis. Kč poskytnutá 
Ministerstvem kultury z programu Kulturní aktivity je určena na realizaci projektu 
městské knihovny. 
 

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

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  - na oslavy 760 let města Moravská Třebová – 
v rámci rozpočtových příspěvků a záštit Pardubického kraje byly podpořeny oslavy 
města dotací ve výši 60 tis. Kč. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  - 5 dotací je určeno pro naši příspěvkovou 
organizaci Kulturní služby na podporu jejích aktivit: 
- 50 tis. Kč - festival Dny Slovenské kultury (program Tvář Pardubického kraje), 
- 25 tis. Kč - restaurování obrazu Hugo Hodienera (Program podpory preventivní péče 
o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji), 
- 20 tis. Kč - Fotofestival Rudofa Zukala (Program podpory kulturních aktivit),   
- 15 tis. Kč – Moravskotřebovské hedvábení (Program podpory kulturních aktivit), 
- 15 tis. Kč - Moravskotřebovský bramborák (Program podpory kulturních aktivit), 
- 100 tis. Kč – projekt Naučná stezka – Dějiny školství v Moravské Třebové (program 
Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji).  

 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – v rámci programu F1 – Podpora volnočasových 
aktivit podpořil Pardubický kraj dotací ve výši 10 tis. Kč Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová, mažoretky Střípky s jejich novou choreografií s názvem Titanic. 
 

 Převody z vlastních fondů HČ (financování investic popř. oprav v roce 2017) - částka 
2,3 mil. Kč je určena na obnovu střechy kláštera (Svitavská ulice). Akce byla původně 
zařazena do plánu výdajů na opravy v rámci hospodářské činnosti města, které nejsou 
přímou součástí rozpočtových výdajů. Odbor rozvoje města jedná o poskytnutí dotace 
na realizaci akce z Programu obnovy kulturních památek obcí s rozšířenou působností, 
zároveň realizoval také zadávací řízení na obnovu střechy, proto jsou výdaje dodatečně 
zařazeny do kapitoly Rozsáhlejší opravy majetku v městské památkové rezervaci a v 
rámci HČ a původně plánované zdroje v rámci hospodářské činnosti města budou 
převedeny na účet hlavní činnosti města (jde o současné navýšení příjmové a výdajové 
části rozpočtu města).  
 

 
3. Ostatní (nedaňové) příjmy 
 
Celkový schválený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 25.874,82 tis. Kč byl k  
30.04.2017 naplněn na 35,87 %, tj. ve výši 9.281,52 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
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nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (6.863,83 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30.04.2017).  
 
V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde 
nespecifikované. 
 
Tab. č. 3 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

Ostatní nedaňové příjmy j.n.

(tzv.nahodilé příjmy)

Skutečnost

k 30.04.2017 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2016) 405 957,00

Prodej Al plechu 2 205,00

Ostatní příjmy 553,10

CELKEM 408 715,10  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z kopírování a prodeje známek na psy – celkové roční příjmy z této služby pro 
občany činí cca 500 Kč. 
 

 Přijaté dary popř. příjmy ze smluv o reklamě – zastupitelstvo města uložilo radě města 
jednat se zástupci firmy ATEK s.r.o. o poskytnutí finančního bonusu městu ve vazbě 
na využívání komunikace města pro příjezd do areálu firmy v souvislosti s jejich 
rozvojovými aktivitami v areálu (usnesením č. 352/Z/140316). Proběhla opakovaná 
jednání vedení města se zástupci firmy. Poskytnuté dary v souhrnné výši 140 tis. Kč 
jsou výstupem z těchto jednání. 
 

 Přijaté dary popř. příjmy ze smluv o reklamě – město je předběžně dohodnuto o 
uzavření smlouvy o reklamě na akci Moravskotřebovský fotofestival 2017 
s dlouhodobým partnerem festivalu, firmou MARTECH HOLDING, a.s. na částku 
15.000 Kč bez DPH. 
 

 Přeplatek na dani z převodu nemovitostí – město požádalo finanční úřad o vratku 
přeplatku z minulého období ve výši cca 11 tis. Kč. 
 

 Vratky nevyčerpaných příspěvků 2016 – jedná se o vratky nevyčerpaných příspěvků 
z grantového programu města (příspěvky nevyčerpaly SDH Udánky a Boršov). 
 

 Přijaté pojistné náhrady – jedná se o náhrady za škody z minulého roku (čerpací stanice 
v Boršově – doplatek náhrady, poškození kamery městského kamerového 
systému,…). 
 

 Přijaté náhrady škody – je navržena úprava rozpočtu v souladu se skutečným plněním 
položky. 
 

 Česko-německý fond budoucnosti – příspěvek na mezinárodní tábor – město obdrží 
(na základě podané žádosti) od Česko-německého fondu budoucnosti příspěvek ve 
výši 142 tis. Kč na organizaci mezinárodního tábora. 
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II. Kapitálové příjmy 
 
Schválený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 4.400 tis. Kč byl k 30.04.2017 naplněn na 
13,55 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 596,18 tis. Kč.  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Investiční transfery ze SFDI - Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - 1. etapa 
– státní fond schválil, v rámci rozpočtu na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek 
nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích, příspěvek ve výši 
5. 897 tis. Kč na realizaci 1. etapy vybudování stezky pro chodce a cyklisty na ulici 
Olomoucká. 

 
 
III. Běžné výdaje 
 
Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši  193.050 tis. Kč byl k 30.04.2017 
vyčerpán na 24,31 %, tj. čerpání ve výši 46.922,56 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 ZŠ Čs. armády – výměna oken 2. NP – původně byla v objektu plánována eurookna, 
požadavek památkářů je řešit výměnu za okna kastlová, která navyšují cenu dle PD o 
cca 520 tis. Kč. 
 

 ZŠ Čs. armády – rekonstrukce elektrorozvodů 2. NP – rozpočet je upraven na cenu dle 
zpracované projektové dokumentace. V realizovaných zadávacích řízeních v roce 
2017 se bohužel opakovaně setkáváme s problémem podání 1 nebo žádné nabídky ze 
strany potenciálních dodavatelů, proto se zatím nedá kalkulovat s výrazným 
snižováním cen na základě výběru z většího množství nabídek. 
 

 ZŠ Kostelní nám. – výměna oken 3. NP – nastala stejná situace jako u ZŠ Čs. armády, 
původně byla v objektu plánována eurookna, požadavek památkářů je řešit výměnu za 
okna kastlová, která navyšují cenu dle PD o cca 380 tis. Kč. 
 

 ZŠ Kostelní nám. – výměna radiátorů -  odhad v rámci schválného rozpočtu na rok 2017 
je o cca 240 tis. Kč nižší, než je cena dle zpracované PD. S ohledem na zkušenosti 
s předchozí etapy výměny radiátorů je rozpočet navýšen zatím jen o částku 150 tis. Kč.  
 

 Dům dětí a mládeže – rozpočet je navýšen o dotaci ve výši 10 tis. Kč poskytnutou 
z prostředků Pardubického kraje v rámci programu F1 – Podpora volnočasových aktivit 
na aktivity mažoretek Střípky spojené s jejich novou choreografií s názvem Titanic. 
 

 Městská knihovna – dotace na projekt Cestujeme po světě – projekt získal dotaci ve 
výši 10 tis. Kč poskytnutou Ministerstvem kultury z programu Kulturní aktivity. 
 

 Kulturní služby města – je navržena úprava rozpočtu o přijaté dotace z prostředků 
Pardubického kraje: 
- 50 tis. Kč - festival Dny Slovenské kultury (program Tvář Pardubického kraje), 
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- 25 tis. Kč - restaurování obrazu Hugo Hodienera (Program podpory preventivní péče 
o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji), 
- 20 tis. Kč - Fotofestival Rudofa Zukala (Program podpory kulturních aktivit),   
- 15 tis. Kč – Moravskotřebovské hedvábení (Program podpory kulturních aktivit), 
- 15 tis. Kč - Moravskotřebovský bramborák (Program podpory kulturních aktivit), 
- 100 tis. Kč – projekt Naučná stezka – Dějiny školství v Moravské Třebové (program 
Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji). Stezka se 
bude skládat z jedenácti stanovišť v centru města a jeho nejbližším okolí. Na devíti 
stanovištích bude umístěn panel na stojanech a na dvou stanovištích bude panel 
instalován na stěnu budovy. 
Dále je rozpočet příspěvkové organizace navýšen o očekávaný příjem z reklamy 
v rámci pořádání Fotofestivalu 2017.  
 

 Mezinárodní výměnný tábor – je navržena úprava rozpočtu o příspěvek ve výši 142 tis. 
Kč od Česko-německého fondu budoucnosti na organizaci tábora. 
 

 Propagace města – v rámci schváleného návrhu rozpočtu města nebyly (omylem) 
zařazeny do rozpočtu propagace náklady na propagační materiály v rámci oslav 760 
vzniku města. Celkový rozpočet na výrobu těchto materiálů činí 280 tis. Kč, je proto 
navržena úprava rozpočtu o tyto náklady (rozsah a typy materiálů byla odsouhlaseny 
Týmem pro rozvoj cestovního ruchu). 
Další položkou, o kterou je navýšen rozpočet propagace města v letošním roce je 
prezentace našeho města v aplikaci Turista v mobilu a na stránkách 
www.turistavmobilu.cz (s předpokládanými náklady ve výši cca 20 tis. Kč). 
 

 Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 241,97 tis. Kč, která je určena 
na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve 4. čtvrtletí roku 2016 a 
o dotaci ve výši 13,45 tis. Kč na výsadbu povinného podílu melioračních a zpevňujících 
dřevin (výkony realizované v druhé polovině roku 2016). 
 

 Sociální služby – rozpočet příspěvkové organizace je navýšen o dotaci z Pardubického 
kraje v souhrnné výši 11.150 tis. Kč na poskytování sociálních služeb schválenou 
v rámci Dotačního řízení na poskytování účelových dotací na podporu sociálních 
služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2016 Sb. 
 

 Činnost místní správy - provozní rozpočet informatiky – rozpočet je navýšen o 
předpokládané náklady na pořízení dvou licencí aplikace IBM Notes pro zapojení 
dalších pracovníku příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská Třebová 
do systému městského úřadu (v souladu s požadavkem vedení města). 
 

 Zajištění dopravní obslužnosti Brno – Žamberk – 2 faktury za zajištění provozu linky 
Brno Žamberk a zpět v listopadu a prosinci 2016 byly městu doručeny, a tedy i 
uhrazeny, až v roce 2017 (celkem se jedná o částku 78,72 tis. Kč). V rámci návrhu 
rozpočtu města na rok 2017 byla zohledněna jen faktura za prosinec, je proto navržena 
úprava rozpočtu o částku 40 tis. Kč. 
 

 Územní studie krajiny (projekt EU) – náklady na zpracování žádosti o dotaci a na 
zpracování zadávací dokumentace na dodavatele územní studie činí cca 75 tis. Kč, je 
proto navržena úprava rozpočtu.  
 

http://www.turistavmobilu.cz/
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 Cyklostezka – studie – město vyvolalo jednání ve věci bezúplatného převodu pozemků 
parc. č. 4154, 4155 a 4156 v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemky jsou nutné pro výstavbu 
budoucí cyklostezky směrem do Svitav. Naši žádost je nutné doplnit o studii cyklostezky 
a usnesení rady města, která uloží pracovat na změně územního plánu. Do rozpočtu 
jsou tedy zahrnuty odhadnuté náklady na zpracování studie budoucí cyklostezky.  

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

památkové rezervaci a v rámci hospodářské činnost 
 
Schválený rozpočet investičních výdajů 47.240 tis. Kč byl k 30.04.2017 čerpán částkou 
2.795,94 tis. Kč, tj. na 5,92 %. Schválený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku 
ve výši 1.570 tis. Kč byl k 30.04.2017 čerpán pouze u jedné akce - Obnova fasády domu ze 
dvora nám. TGM 28/37 částkou 57,35 tis. Kč. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Rekonstrukce elektrorozvodů objektu prádelny Sociálních služeb MT – v objektu 
prádelny Sociálních služeb města Moravská Třebová je třeba nahradit stávající 
nevyhovující elektrické hliníkové vodiče novými především z důvodu zajištění revizí a 
zvýšení bezpečnosti a užitnosti a to zejména s ohledem na nově pořizovanou 
prádelenskou technologii. Stávající vodiče nemají požadované jištění, které vyžadují 
nově připojené elektrické spotřebiče. Objekt prádelny dále také klade nároky na vyšší 
zabezpečení a jištění elektrických vodičů a daných větví z důvodu vlhkého prostředí. 
Současné rozvody tyto požadavky nesplňují. Z popsaných důvodů je rekonstrukce 
elektrorozvodů zařazena do investičních výdajů města. 
 

 Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, MT  – rozpočet akce je navýšen 
o přiznanou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
 

 Zázemí na Knížecí louce (vč. přeložky plynu a kanalizace) - zadávací řízení na stavbu 
Zázemí pro Knížecí louku bylo zahájeno dne 22. 5. 2017. Výzva byla odeslána 6 
firmám, schváleným radou města.  
 Nabídku podaly dvě firmy - JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, 
IČO: 28811852, a BAST CZ s.r.o., Česká 38, 664 31 Česká, IČO: 63491907.  
 Předpoklad nákladů dle realizační projektové dokumentace činil 4,6 mil. Kč bez DPH, 
vítězná nabídka ze zadávacího řízení byla ve výši 5,3 mil. Kč bez DPH, 6,4 mil. Kč s 
DPH. V rozpočtu města byla v rámci rozpočtu města schválena částka 5,85 mil. Kč, po 
odečtu již realizovaných přeložek sítí a zpracování PD zbývá na realizaci akce 5,1 mil. 
Kč (pokud by nebyl rozpočet upraven). 
Vyšší ceny jsou dle názoru RTS, a.s., způsobeny enormním přetlakem poptávky nad 
nabídkou v ekonomice, kde již takřka nejsou volné výrobní a stavební kapacity, dle 
jejich sdělení se průměrný počet podaných nabídek v jimi vedených zadávacích 
řízeních všeobecně zmenšuje a ceny podstatně navyšují. Tento trend je silný v 
oblastech s vyšším podílem lidské práce, jako jsou řemesla – elektro, montáže, 
instalatérské práce apod., naopak v oblastech s vyšším podílem strojové práce (stavba 
komunikací) jsou ceny příznivé, což potvrzují i výsledky z jiných ZŘ , které v letošním 
roce město realizovalo. 
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Rada města se výsledkem zadávacího řízení zabývala na svém jednání dne 12.6.2017. 
Odboru rozvoje města byl vedením města pokyn zahájit jednání s cílem snížit cenu 
dohodou s vítězem ZŘ - při zachování užitných vlastností stavby, a současně zajistit 
správnost tohoto postupu konzultací s RTS, a.s., která pro město zajišťuje výkon 
zadavatelských činností u této zakázky. Podařilo se snížit cenu o 450 tis. Kč bez DPH, 
tj. 545 tis, Kč vč. DPH, tím, že nebude realizována pohledová fasáda z palubek. Cena 
tudíž bude 4.871.449 Kč bez DPH, tj. 5.894.453,29 Kč vč. DPH. RTS, a.s., navrhuje 
uzavřít smlouvu o dílo dle návrhu ze ZŘ a současně schválit a uzavřít Dodatek č. 1, 
který bude reflektovat snížení ceny a prodloužení doby realizace z důvodu změny 
termínu dodávky modulárního systému uplynutím lhůty pro rezervaci výroby, a to 
dohodou smluvních stran. 
S ohledem na cenu díla plynoucí z realizovaného zadávacího řízení po navržených 
úpravách, je nutné navýšit rozpočet položky investičních výdajů - Zázemí na Knížecí 
louce (vč. přeložky plynu a kanalizace) o cca 1,1 mil. Kč. V současné době nejsou k 
dispozici jiné zdroje než zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města. 
Proto je navrženo, v rámci souhrnné rozpočtové úpravy č. 4/2017, dodatečné zapojení 
zůstatku prostředků na účtech města se současným navýšením této investiční položky. 
Vedení města aktuálně jedná s vedením Pardubického kraje o poskytnutí další dotace, 
která by měla snížit nároky na rozpočet města. 

 

 Rozsáhlejší opravy majetku – restaurování morového sloupu (průzkum)  – město má 
záměr v příštím roce zařadit restaurování morového sloupu do Programu regenerace 
městských památkových rezervací a zón. Pro podání žádosti o dotaci je nutné mít 
zpracovaný restaurátorský průzkum náklady na jehož zpracování jsou zahrnuty do 
navržené úpravy rozpočtu. 
 

 Rozsáhlejší opravy majetku -obnova střechy kláštera č.p. 1512 (Svitavská 7) - akce 
byla původně zařazena do plánu výdajů na opravy v rámci hospodářské činnosti města, 
které nejsou přímou součástí rozpočtových výdajů. Odbor rozvoje města jedná o 
poskytnutí dotace na realizaci akce z Programu obnovy kulturních památek obcí s 
rozšířenou působností, zároveň realizoval také zadávací řízení na obnovu střechy, 
proto jsou výdaje dodatečně zařazeny do kapitoly Rozsáhlejší opravy majetku v 
městské památkové rezervaci a v rámci HČ a původně plánované zdroje v rámci 
hospodářské činnosti města budou převedeny na účet hlavní činnosti města (jde o 
současné navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu města).  
 
 

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30.04.2017 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 190.900 tis. Kč byl k 30.04.2017 
naplněn na 36,97 %, tj. částkou ve výši 70.580,45 tis. Kč, upravený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 241.860 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 49.775,85 tis. 
Kč, tj. na 20,58 %. 
 

 součástí položek financování na straně příjmů je zapojení zůstatků finančních prostředků 
na účtech města a účelových fondech a na straně výdajů jsou pak součástí položek 
financování splátky jistin přijatých úvěrů a půjček a dále pak položka Operace z peněžních 
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účtů nemající charakter příjmů a výdajů, která je využívána od 1. 1. 2012 pro účtování 
faktur v režimu přenesené daňové povinnosti. 

 

 zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k  
30.04.2017 zachycuje následující tabulka: 

 
 

k 01.01.2017 k 30.04.2017

základní běžný účet 5 887 639,30 Kč 4 302 937,29

příjmový účet 54 429 944,38 58 088 959,72

účty u ČNB 46 830,23 2 880 483,20

výdajový účet vč. projektových účtů 21 878 824,28 36 238 310,90

fond rozvoje bydlení 136 652,67 138 023,43

sociální fond 61 374,07 Kč 32 774,12
Rozpočtové prostředky CELKEM 82 441 264,93 Kč 101 681 488,66 Kč

depozitní účet 5 050 529,40 61,80 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 5 050 529,40 Kč 61,80 Kč  
 
 


