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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2017 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
V rámci rozboru hospodaření města k 30.06.2017 došlo k určitým dílčím úpravám tabulkové 
i textové části materiálu s ohledem na vazbu na výkaz FIN 2- 12 - Výkaz pro hodnocení 
a plnění rozpočtu v rámci kterého jsou příjmů a výdajů města členěny dle rozpočtové 
skladby. 
Tabulková část rozboru hospodaření obsahuje odkazy na jednotlivé třídy příjmů a výdajů 
uvedené níže. 
 
Rozbor hospodaření odkazuje na druhové třídění v následující struktuře: 
Příjmy: 

1. Daňové příjmy 
2. Nedaňové příjmy 
3. Kapitálové příjmy 
4. Přijaté transfery (dotace) 

 
Výdaje 

5. Běžné výdaje 
6. Kapitálové výdaje 

 
Financování (třída 8) 
Tato třída obsahuje pohyby na bankovních účtech a peněžních fondech města a splátky 
dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů. 
 
Dalšími uváděnými kategoriemi v materiálu jsou: 

- Běžné příjmy města – jedná se zpravidla o pravidelně se opakující příjmy, jde 
o součet těchto tříd rozpočtu: 

o Třída 1 - Daňové příjmy 
o Třída 2 – Nedaňové příjmy 
o část Třídy 4 – Přijaté neinvestiční transfery (dotace)  

- Kapitálové příjmy města – zpravidla určené k financování investičních výdajů, jde 
o součet těchto tříd rozpočtu: 

o Třída 3 – Kapitálové příjmy 
o část Třídy 4 – Přijaté investiční transfery (dotace)  
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I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 202.103 tis. Kč byl k 30. 6. 2017 
naplněn částkou 120.598,53 tis. Kč na 59,67 %.  
 
Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 10.297 tis. Kč byl k 30. 6. 2017 
naplněn částkou 5.699,95 tis. Kč na 55,36 %.  
 
V další části komentáře k běžným a kapitálových rozpočtovým příjmům je uveden komentář 
k příjmům z daní a položek, u kterých je disproporce v naplňování. Kromě toho je věnována 
pozornost položkám, kde je navržena významnější úprava rozpočtu. 
 
1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní, místní a ostatní poplatky) - třída 1 
 
Příjmy z daní 
 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 30. 6. 2017 je uvedeno na stranách 6 - 8 
tabulkové části rozboru hospodaření, na straně 9 jsou již do přehledu doplněny i daňové 
výnosy za červenec. Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému období minulého 
roku (leden – červen) činí cca 12 % (6.725,89 tis. Kč). Meziroční nárůst daňových příjmů 
v červenci činil 7.718,39 tis. Kč. Nejvýnosnějšími měsíci z pohledu daňových příjmů bývají 
tradičně letní měsíce (v červnu letošního roku činily daňové výnosy 16.987,92 tis. Kč 
v červenci pak 13.740,98 tis. Kč).  Na základě stávajícího vývoje daňových příjmů lze 
předpokládat, že rozpočet bude naplněn. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi – částka 7.490 tis. Kč představuje 
převody této daně pro rok 2017 (daňové přiznání za rok 2016). Tato položka 
koresponduje s položkou daň z příjmů za obec zahrnutou v ostatních činnostech 
běžných výdajů. Tato daň je pouze převáděna mezi výdaji a příjmy rozpočtu města.  

 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 13.810 tis. Kč byl k 30. 6. 2017 
naplněn na 73,44 %, tj. ve výši 10.142,15 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 30.6.2017

Odbor výstavby a územního plánování 1 060 300,00 1 000 000,00 540 700,00

Odbor vnitřních věcí 950 332,00 950 000,00 624 572,64

Obecní živnostenský úřad 188 395,00 170 000,00 85 320,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 1 620,00 0,00 540,00

Odbor dopravy 2 250 005,00 2 200 000,00 1 184 185,00

Odbor životního prostředí 110 510,00 100 000,00 54 670,00

CELKEM 4 561 162,00 4 420 000,00 2 489 987,64  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru – každoročně nám Obvodní báňský úřad zasílá 
příjmy z dobývacího prostoru v Boršově, s tím souvisí navržená úprava rozpočtu. 
 

 
 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 26.591,82 tis. Kč byl 
k 30. 6. 2017 naplněn na 50,96 %, tj. ve výši 13.550.37 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (9.868,37 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 6. 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 30.06.2017 (v Kč)

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

Prodej Al plechu 2 205,00

Ostatní příjmy 826,92

CELKEM 408 988,92  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Ostatní nedaňové příjmy j.n. – rozpočet je upraven v souladu s naplňováním položky. 
 
 
3. Kapitálové příjmy – třída 3 

 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 4.400 tis. Kč byl k 30. 6. 2017 přeplněn na 
115,64 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 5.088,01 tis. Kč. 

 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z prodeje pozemků – položka je ovlivněna zejména příjmy z prodeje pozemků 
pro bydlení v lokalitách Strážnického a Dr. Loubala, které přesáhly původní 
předpoklad. Navržená úprava rozpočtu zohledňuje očekávané prodeje pozemků do 
konce roku (zejména prodej pozemku v průmyslové zóně). 
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4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 42.501,18 tis. Kč byl 
k 30. 6. 2017 naplněn na 64,32 %, tj. celkem 27.336,73 tis. Kč. Podrobný přehled již 
přijatých dotací i dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na stranách č. 4 a 5 
tabulkové části rozboru hospodaření. 
 
Celkový upravený rozpočet investičních transferů ve výši 5.897 tis. Kč zahrnuje jedinou 
dotaci ze SFDI na realizaci projektu Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - 1. etapa, 
která, s ohledem na nezahájení fyzické realizace tohoto projektu k 30. 6., zatím nebyla 
městu poskytnuta, obdrželi jsme pouze rozhodnutí o podpoře ze strany SFDI. 
 
V tab. č. 2 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých transferů od obcí za 
výkon přenesené působnosti a zajištění dopravní obslužnosti. 
 
Tab. č. 2 –  Transfery od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.06.2017 (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 SPOD – město obdrželo 
v červenci letošního roku 2. splátku neinvestiční dotace na výkon agendy sociálně-
právní ochrany dětí. Je proto navržena úprava rozpočtu ve vazbě na celkovou výši 
poskytnuté dotace v letošním roce (2.731,74 tis. Kč). Původní předpoklad v rámci 
schváleného rozpočtu byl o cca 8 tis. Kč vyšší. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - projekt v rámci OPVVV - ZŠ Kostelní 
nám. - 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 červenci město obdrželo avízo o vyplacení 1. zálohové platby pro ZŠ 
Kostelní nám. 21 (424,16 tis. Kč). Z pohledu rozpočtu města se jedná o tzv. průtokové 
dotace, které obratem posíláme příspěvkovým organizacím. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon činnosti OLH – dotace ve výši 
236,42 tis. Kč je určena na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
v 1. čtvrtletí roku 2017. 
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 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - Program regenerace městských 
památkových rezervací a zón – v letošním roce obdrží město z Ministerstva kultury, 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón souhrnnou dotaci ve výši 1.796 tis. Kč. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – obnovu barokního kříže z Podprogramu 3 - 
Podpora stav. obnovy a rest. kult. památek – Pardubický kraj podpořil dotací ve výši 
50 tis. Kč obnovu barokního kříže v Udánkách. 
 

 
II. Běžné a investiční (kapitálové) rozpočtové výdaje 
 

5. Běžné výdaje – třída 5 
 
Součástí běžných výdajů je i položka rozsáhlejších oprav objektu městské památkové 
rezervaci popř. oprav realizovaných v rámci hospodářské činnosti města. Tyto výdaje jsou 
zařazeny v tabulkové části rozboru hospodaření na stranách 17-18 spolu s investičními 
výdaji. Souhrnný upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 210.100 tis. Kč 
byl k 30. 6. 2018 vyčerpán na 40,90 %, tj. čerpání ve výši 85.928,92 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Správa zimního stadionu vč. úhrady ztráty východní tribuny – úprava rozpočtu se týká 
provozu nové východní tribuny, v roce 1017 lze očekávat náklady na provoz vyšší 
o cca 150 tis. Kč v porovnání s rokem 2016 a to zejména z důvodu vyšších nákladů 
na elektřinu, vodu, plyn a opravy v objektu. 
 

 Sběr a svoz komunálního odpadu – zavedení optimalizace systému sběru kom. 
odpadu -  při tvorbě rozpočtu se nepodařilo dobře odhadnout náklady na zavedení 
nového systému sběrů odpadů. V rámci zavedení systému již proběhly tyto činnosti: 

- spolupráce při vytvoření obecně závazné vyhlášky o systému nakládání 
s odpady kompatibilní s požadavky MESOH, 

− spolupráce při vytvoření obecně závazné vyhlášky o poplatku za nakládání 
s odpady kompatibilní s požadavky MESOH „ 

− vytvoření odpadové databáze MESOH, její indexování a převod do potřebného 
formátu funkčního na síti internet, 

− vytvoření odpadového webu www.mojeodpadky.cz/moravskatrebova včetně 
doplnění jeho statické části, 

− tvorba odpadových účtů,  
− tvorba video prezentace, článků,… 
− nastavení motivačních parametrů do MESOH aplikace (MESOH rok, model 

MESOH, výše slev…), 
− nastavení přístupového rozhraní do MESOH aplikace (účetní – administrace; 

kontaktní osoba, uživatel – webové stránky), 
− proškolení pracovníků při evidenci nádob, proškolení pracovníku při evidenci 

obsloužených nádob, proškolení pracovníků při práci v „admin“ rozhraní 
aplikace MESOH. 

− provoz a zálohování odpadové databáze, 
− užívání / pronájem aplikace pro evidenci nádob – instalace se do tabletu nebo 

notebooku,  

http://www.mojeodpadky.cz/moravskatrebova
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− užívání / pronájem aplikace pro evidenci obsloužení nádob/pytlů – instalace do 
tabletu nebo notebooku.  

Město dále hradí náklady na přípravu podkladů pro občany, náklady na etikety, kódy, 
jejich dodávku a potisk, výrobu kartiček na sběrový dvůr,… V poslední době se 
bohužel množí žádosti občanu o opakovaný tisk kódů a etiket z důvodu jejich ztráty. 
Do konce července již bylo vyčerpáno 224,82 tis. Kč z celkového rozpočtu ve výši 
310 tis. Kč. Celkové náklady za zavedení systému v letošním roce jsou odhadnuty na  
350 tis. Kč, je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 MŠ Piaristická – rekonstrukce soc. zařízení – úprava rozpočtu odpovídá vysoutěžené 
ceně dodávky vč. souvisejících nákladů (PD, dozor akce,…). 
 

 MŠ Sušice – oprava vnitřních omítek – v rámci letošního rozpočtu budeme hradit 
pouze náklady na zpracování položkového rozpočtu a projektové dokumentace pro 
zadávací řízení (cca 10 tis. Kč). Uspořené finanční prostředky jsou přesunuty do nové 
položky MŠ Boršov – oprava podlahy (komentář viz níže). 
 

 MŠ Boršov – rekonstrukce elektroinstalace v 1. NP – nabídka vítězného uchazeče ze 
zadávacího řízení na dokončení rekonstrukce elektroinstalace v 1. NP, sklepě 
a kotelně činí 761 tis. Kč, je proto navržena úprava rozpočtu u této položky. 
 

 MŠ Boršov - oprava podlahy – při stěhování nábytku v rámci rekonstrukce 
elektroinstalace v objektu bylo zjištěno, že podlaha v místnosti vedle jídelny je na 
několika místech propadlá – parkety i s podložím jsou shnilé. Tento stav byl 
vyhodnocen jako havarijní. Současně bylo využito toho, že se prostory uvolnily a bude 
tak možné odstranit starou podlahu, prostor odvětrat, doplnit tepelní izolace a izolace 
proti vlhkosti a položit novou podlahu s keramickým obkladem. Rozpočet akce činí 
110 tis. Kč, finanční prostředky jsou přesunuty, po dohodě s vedením školky, 
z položky MŠ Sušice – oprava vnitřních omítek.  
 

 MŠ Boršov – mříže do sklepních oken – položka souvisí se zjištěným stavem podlahy 
v objektu školky v Boršově. Sklepy jsou uzavřeny plastovými okny a prostory jsou 
obtížně větratelné (otevřeným oknem by bylo možné vniknout do objektu). Osazení 
mříží umožní lepší odvětrání vlhkých sklepních prostor a tím se i částečně zamezí 
prostupování vlhkosti do nadzemních prostor. 
 

 MŠ Tyršova – rekonstrukce soc. zařízení – náklady na rekonstrukci toalet od 
vítězného dodavatele přesáhly stanovený rozpočet o cca 25 tis. Kč, v rámci zahájení 
prací bylo dále zjištěno, že vodovodní přípojky jsou v havarijním stavu a je třeba je 
vyměnit v celé délce (vícepráce činí 75 tis. Kč) a dále je součástí výdajů na akci i cca 
10 tis. Kč na vypracování rozpočtu a PD pro zadávací řízení. Celkové náklady jsou 
tedy vyšší o cca 110 tis. Kč (oproti původnímu schválenému rozpočtu). 
 

 ZŠ Palackého – rekonstrukce toalet v pavilonu U12 – celkové náklady akce (součet  
cenové nabídky vítězného dodavatele a nákladů na zpracování položkového rozpočtu 
a PD pro zadávací řízení) přesahují původní rozpočet o cca 50 tis. Kč, je proto 
navržena úprava rozpočtu. 
 

 Realizace úspor energie ZŠ Palackého – průběžná monitorovací zpráva – v rámci 
projektu podpořeného ze SFŽP má město povinnost předkládat každoročně průběžné 
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monitorovací zprávy o realizace úsporných opatření. Zpráva je zpracovávána 
Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. V rámci schváleného rozpočtu 
byl tento výdaj opomenut. 
 

 ZŠ Kostelní nám. – dotace z OPVVV – do rozpočtu ZŠ je zahrnuta 1. záloha 
poskytnutá Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu 
podpořeného z EU, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (424,16 tis. 
Kč). 
 

 ZŠ Kostelní nám. – výměna radiátorů – 3. NP – akce byla dokončena, úspora oproti 
schváleného rozpočtu činí cca 200 tis. Kč. 
 

 Městská knihovna – příspěvek na úhradu mzdových nákladů (vč. odvodů, FKSP) – od 
1. července 2017 nabylo účinností nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Místo dosavadních 9 platových 
stupnic zůstává pouze 6 platových tabulek. Přílohy 1, 2 a 5 byly zrušeny. Dosavadní 
přílohy 3 a 4 jsou nyní označeny jako přílohy 1 a 2 a přílohy 6 až 10 jako přílohy 3 až 
7. Nové nařízení vlády má dopad do navýšení platových tarifů 3 našich příspěvkových 
organizací. Jednou z nich je i městská knihovna, z tohoto důvodu je navržena úprava 
rozpočtu, která změny tarifů pro druhé pololetí roku zohledňuje. 
 

 Kulturní služby města – příspěvek na mzdy vč. odvodů, FKSP – výše uvedené 
nařízení vlády č. 168/2017 Sb. se týká i příspěvkové organizace Kulturní služby 
města Moravská Třebová. Navýšení tarifních mezd zaměstnanců vč. zákonných 
odvodů ve druhém pololetí roku bylo vyčísleno na 190 tis. Kč. Do úpravy rozpočtu je 
dále promítnuto ukončení dohody o provedení práce se stávající tiskovou mluvčí 
města od 1. 9. 2017. 
Další novou položkou rozpočtu je dotace na oslavy 760 let města. Výdaje byly 
původně přímou součástí rozpočtu města, organizací oslav je ale pověřena 
příspěvková organizace, která také uzavírá smlouvy s umělci,… Je proto proveden 
přesun částky 840 tis. Kč do rozpočtu Kulturních služeb města Moravská Třebová. 
 

 Oslavy 760 let města – náklady oslav byly součástí schváleného rozpočtu města jako 
samostatná položka, vzhledem k tomu, že zajištěním kulturního programu je 
pověřena příspěvková organizace, je částka 840 tis. Kč přesunuta z rozpočtu města 
do rozpočtu organizace. Součástí rozpočtu města zůstává jen částka 60 tis. Kč na 
částečnou úhradu nákladů na pronájem pódia a ozvučení (ve vazbě na poskytnutou 
dotaci z rozpočtu Pardubického kraje). 
 

 Příspěvek na provoz TJ Slovan – úprava rozpočtu souvisí s provozem starého objektu 
zimního stadionu. Fakturace provozu ze strany TS MT s.r.o. probíhá poměrem 
užívání ledové plochy veřejností a tělovýchovnou jednotou. V roce 2017 je poměr pro 
fakturaci stanoven na 35:65 (město:tělovýchovná jednota). Do rozpočtu na provoz 
tohoto sportoviště nebyly v roce 2017 chybně zahrnuty náklady na provoz nové rolby, 
kterou vlastní obchodní společnost města (cca 350 tis. Kč), dále došlo ke změně 
hodinové sazby u práce strojníků (nárůst ze 170 Kč na 190 Kč) a v průběhu provozu 
vyvstala také potřeba rozsáhlejších oprav a údržby (nátěr skel, opravy strojovny – 
kompresor a čerpadla – cca 180 tis. Kč). Celkové roční náklady na provoz objektu 
jsou tak odhadnuty na cca 1,5 mil. Kč, přičemž z rozpočtu tělovýchovné jednoty by 
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měly být hrazeny náklady ve výši cca 970 tis. Kč, při současné výše rozpočtu 570 tis. 
Kč, proto je navržena úprava rozpočtu. 
 

 Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 236,42 tis. Kč na činnost 
odborného lesního hospodáře v 1. čtvrtletí roku 2017.  
 

 Činnost místní správy platy zaměstnanců č. zákonných odvodů – rozpočet je navýšen 
ve vazbě na probíhající výběrové řízení na pozici tiskové mluvčí/mluvčího. Oproti 
současnému stavu (0,6 úvazku) je v rámci výběrového řízení poptáván pracovník na 
plný úvazek. Rozdíl ve mzdě včetně zákonných odvodů do konce roku 2017 ve výši 
50 tis. Kč je proto součástí navržených úprav rozpočtu města. 
 

 Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje vč. SPOD – rozpočet je navýšen 
o předpokládané náklady ve výši 30 tis. Kč na implementaci Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), s účinností od 25. května 2018 (GDPR) do 
podmínek Městského úřadu Moravská Třebová. Vzhledem k odborné náročnosti 
předpokládáme spolupráci s odbornou firmou při implementaci nařízení.  
Další navýšení rozpočtu ve výši 20 tis. Kč souvisí s náklady na pořádání adventních 
trhů v závěru roku, které zajišťuje odbor majetku města a komunálního hospodářství 
ve spolupráci s TS MT s.r.o. 

  

 Činnost místní správy – provozní rozpočet informatiky – Městský úřad Moravská 
Třebová využívá pro ukládání dat z informačních systémů databázový server 
ORACLE. Historicky byl využíván licenční model pro čtyři procesory (což vychází ze 
serverové konfigurace Technologického centra) a to vždy na 2 roky ve variantě 
Standard Edition One. Firma Oracle však tuto licenci zrušila a nahradila ji licencí 
Standard Edition Two, která má však zásadní dopad do cenové politiky a znamená 
navýšení cen na cca čtyřnásobek. Aby byl zachován provoz informačních systémů, je 
nutné navýšit rozpočet o částku 870 tis. Kč, neboť v letošním roce končí stávající 
dvouletá licence a je nutné zakoupit licenci na další období. 
 

 Protipovodňová opatření (PO Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní) -  
část výdajů projektu má neinvestiční charakter (aktualizace digitálního povodňového 
plánu), náklady ve výši 25 tis. Kč jsou proto přesunuty z investic do běžných výdajů 
rozpočtu města. 
 

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

 Územní studie Hřebečská – jako vhodné, pro koordinaci zájmů města a zájmu 
investorů v lokalitu bytových domů (a navazující území) ul. Hřebečská, se jeví 
zpracovat územní studii. Územní studie se od studie stavby liší jednoduchým 
formálním krokem. Vložením územní studie (ÚS) do evidence územně plánovací 
činnosti se ÚS stane závazným podkladem pro rozhodování stavebního úřadu. 
Navrženým postupem se jednoduše upraví vztahy mezi městem a investorem. Na 
zásadní podmínky pro zástavbu bude dohlížet stavební úřad, nebude tedy třeba 
složitých (a u silného investora i obtížně vynutitelných) smluvních ujednání 
o podmínkách výstavby. I v případě jiného postupu je třeba nějakou formu studie 
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zpracovat. Dosavadní studie zpracované dílčími investory nejsou vyhovující ani po 
stránce architektonické, ani s ohledem na celkovou koordinaci území. ÚS pořízenou 
tímto způsobem lze dle potřeby dostatečně pružně upravovat či měnit.  
 

 Průmyslová zóna – inženýrsko-geologický průzkum – do rozpočtu je zahrnuta 
položka, která se váže k nové průmyslové zóně (v lokalitách trojúhelníku mezi ulicí 
Svitavskou a silnicí I/35 a za firmou Protechnik Cunsulting). 
 

Dále uvádíme aktuální stav jednotlivých rozpočtových rezerv po navržených úpravách 
rozpočtu. 

 

Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků 62.000 Kč 

Provozní rezerva   230.919 Kč 

Rezerva na krizové řízení 400 000 Kč 

 
U rezervy na poskytnutí finančních příspěvků je již zohledněno i rozpočtové opatření 
č.5/2016 schválené radou města na jednání dne 7. 8. 2017 (poskytnutí dotace Petře 
Zápecové ve výši 20.000 Kč na výstavu fotografií v rámci oslav 760 let města). 
 
Níže je uveden komentář k navrhovaným úpravám rozpočtu u položek Rozsáhlejších opravy 
majetku v městské památkové rezervaci a v rámci HČ (strana 18 tabulkové části rozboru 
hospodaření): 
 

 Rozsáhlejší opravy majetku – regenerace MPR  - rozpočet je upraven o přijatou 
dotaci na regeneraci objektů v městské památkové rezervaci ve výši 1.796 tis. Kč, 
úpravy u jednotlivých položek jsou následující: 
 
Objekty ve vlastnictví města: 

- Bránská 42/10 – obnova krovu a střechy  427 tis. Kč 
- TGM 28/37 – obnova dvorní fasády   49 tis. Kč 

Celkem objekty ve vlastnictví města   476 tis. Kč 
  
 Objekt ve vlastnictví církve: 

- fara Kostelní nám. 24/3 – obnova krovu a střechy 673 tis. Kč  
 

Objekty soukromých vlastníků (fyzických nebo právnických osob): 
- Čs. armády 82/2 – obnova krovu a střechy  264 tis. Kč 
- Cihlářova 9/11 – restaurování vstupního portálu 55 tis. Kč 
- Krátká 80/4 – výměna a obnova oken   157 tis. Kč 
- Čs. armády 86/10 – obnova fasády, omítek,…  171 tis. Kč 

 Celkem objekty soukromých vlastníků  647 tis. Kč 
 

 Restaurování barokního kříže nad Udánkami - 1.etapa – rozpočet je navýšen o dotaci 
od Pardubického kraje ve výši 50 tisk Kč z Podprogramu 3 - Podpora stav. obnovy 
a rest. kult. památek. 
 

 Svitavská 44 (Stacionář) – do rozpočtu položky jsou zahrnuty i výdaje na nezbytnou 
opravu střešní krytiny a komína, který je v havarijním stavu. 
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6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 54.360 tis. Kč byl k 30. 6. 2017 čerpán 
částkou 5.440,31 tis. Kč, tj. na 10,01 %. Nízké čerpání je způsobeno předpokládanou 
realizací většího množství investičních akcí až v druhé polovině roku. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Protipovodňová opatření (PO Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní) – 
část výdajů projektu má neinvestiční charakter (aktualizace digitálního povodňového 
plánu), částka 25 tis. Kč je proto přesunuta do běžných výdajů rozpočtu města. 
 

 IOP výzva 28 - Specifické inf. a komunik. systémy a infrastruktura II. – vzhledem 
k tomu, v jaké fázi se nachází příprava tohoto projektu, předpokládáme do konce roku 
vyčerpání výdajů na zpracování žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, realizaci 
zadávacího řízení a maximálně 1 dodávky, je proto navrženo snížení rozpočtu o 200 
tis. Kč. 
 

 Server kamerového a dohlížecího systému – nový server bude pořízení za cca 480 
tis. Kč, původní předpoklad byl o 110 tis. Kč vyšší, je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 Rozšíření kamerového systému – součástí rozšíření kamerového systému v letošním 
roce by mělo být jednak rozšíření kamerového bodu na ulici Olomoucké (cca 80 tis. 
Kč) a dále také vybudování nového kamerového bodu na parkovišti u Brány času. 
Zde se jedná o poměrně komplikované řešení, vzhledem k umístění kamer a přenosu 
signálu na služebnu městské policie. Nicméně tento bod by bylo možné v budoucnu 
využít i pro další rozšíření MKDS (např. do zámeckých zahrad). V současné době by 
kamery z tohoto sloupu (jednalo by se o 4 stacionární kamery a jednu kameru 
otočnou) pokryly takřka celou in-line stezku, parkoviště, část zámeckých zahrad 
 a také novou stavbu zázemí na in-line stezce. Odhad nákladů na zřízení tohoto 
nového kamerového bodu činí cca 350 tis. Kč. Stávající rozpočet položky není proto 
dostačující, je navržena úprava rozpočtu dle očekávaných nákladů. 
 

 MŠ Tyršova – rekonstrukce střechy – náklady na vlastní rekonstrukci střechy včetně 
demontáže a montáže osazené fotovoltaické elektrárny přesahují schválený rozpočet 
o cca 10 tis. Kč. 
 

 ZŠ Palackého – rekonstrukce pavilonu toalet U15 – do konce roku bude dokončeno 
pouze zpracování projektové dokumentace, vlastní realizace není v letošním roce 
reálná, je proto navržena úprava rozpočtu.  
 

 ZŠ Palackého – zabezpečení vchodu do jídelny a suterénu  - nabídka dodavatele 
přesahuje rozpočet o cca 20 tis. Kč. 
 

 Pořízení změny č. 2 ÚP – původní zhotovitel změny územního plánu ze zdravotních 
důvodů ukončil spolupráci s městem, nabídka od nového zhotovitele je o 60 tis. Kč 
vyšší než původní nabídka. 
 

 Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT – v rámci prvního 
zadávacího řízení se nepřihlásil žádný dodavatel, nejnižší nabídka dodavatele 
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z opakovaného zadávacího řízení činí 8.223 tis. Kč, předpokládaná dotace ze SFDI 
činí maximálně 4.317 tis. Kč, další náklady bude město hradit za autorský dozor, 
technický dozor, administraci zadávacího řízení, doplatek za přeložku ČEZ, zajištění 
povinné publicity,… Navržené navýšení rozpočtu o 800 tis. Kč zahrnuje i určitou 
rezervu na možné nepředpokládané výdaje projektu. 
 

 Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, MT – cena realizace dle 
nabídky zhotovitele činí 7.339 tis. Kč, další náklady bude město hradit za autorský 
dozor, technický dozor, administraci zadávacího řízení, poplatky ŘSD, zajištění 
povinné publicity,… Navržené navýšení rozpočtu o 700 tis. Kč zahrnuje i určitou 
rezervu na možné nepředpokládané výdaje projektu. 
 

 Investiční dotace TJ Slovan Moravská Třebová – součástí schváleného rozpočtu 
v roce 2017 byla investiční dotace v této struktuře: 

- částečná úhrada nákladů na vybudování umělého travního povrchu na 
fotbalovém stadionu (2.700.000 Kč), 

- nákup montovaného skladovacího domku na atletický stadion pro uskladnění 
atletického nářadí a překážek (60.000 Kč) 

- pořízení nového ozvučení fotbalového stadionu (200.000 Kč). 
Projekt vybudování umělého trávníku nebude letos zahájen (z důvodu problémů 
s dotacemi z MŠMT ČR do oblasti sportu). Proto je celková dotace tělovýchovné 
jednotě o 2,7 mil. Kč snížena. 
TJ Slovan se dále obrátila na město se žádostí o změnu vnitřní struktury investiční 
dotace ve výši 260 tis. Kč takto: 

- nákup montovaného skladovacího domku na atletický stadion pro uskladnění 
atletického nářadí a překážek (60.000 Kč) 

- pořízení nového ozvučení fotbalového stadionu (70.000 Kč), 
- nákup nové sekačky (130.000 Kč). 

Změna je předmětem dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o poskytnutí investiční dotace, 
který podléhá schválení zastupitelstvem města (je proto předložen jako samostatný 
tisk). 
 
 
 

III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2017 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 212.400 tis. Kč byl k 30. 6. 
2017 naplněn na 59,17 %, tj. částkou ve výši 125.686,54 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 264.460 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
90.757,29 tis. Kč, tj. na 34,32 %, 
 

 součástí položek financování je na straně příjmů zapojení zůstatku finanční prostředků 
na účtech města, a na straně výdajů sem patří splátky úvěrů a půjček a položka Operace 
z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů, která je využívána od 1. 1. 2012 pro 
účtování faktur v režimu přenesené daňové povinnosti. V rámci rozboru hospodaření je 
navržena úprava položky Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení 
zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech) s ohledem na 
úsporu nákladů. 
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 zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města 
k 30. 6. 2017 zachycuje následující tabulka: 

 

k 01.01.2017 k 30.06.2017

základní běžný účet 5 887 639,30 Kč 2 845 355,22

příjmový účet 54 429 944,38 77 569 441,62

účty u ČNB 46 830,23 7 306 032,38

výdajový účet vč. projektových účtů 21 878 824,28 26 239 895,15

fond rozvoje bydlení 136 652,67 138 046,82

sociální fond 61 374,07 Kč 431 901,87
Rozpočtové prostředky CELKEM 82 441 264,93 Kč 114 530 673,06 Kč

depozitní účet 5 050 529,40 74,81 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 5 050 529,40 Kč 74,81 Kč  
 
 


