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Komentář k pravidlům rozpočtového provizoria 
 

Komentovány jsou zejména položky rozpočtového provizoria, u kterých dochází 
k výrazné změně oproti prvnímu čtvrtletí roku 2017. 
 
Rozpočtové příjmy 
 

 Daňové příjmy  - třída 1 – návrh vychází zhruba ze skutečnosti prvního čtvrtletí 
tohoto roku. 
 

 Ostatní nedaňové příjmy – třída 2 – jedná se zejména o příjmy z pronájmu 
majetku a ostatní vlastní činnosti města. 
 

 Kapitálové příjmy - třída 3 – je počítáno s příjmy z prodeje pozemků 
schválenými na posledním jednání zastupitelstva města v prosinci, u kterých je 
předpoklad úhrady až začátkem roku 2018. 
 

 Běžné (neinvestiční) dotace – třída 4 – součástí návrhu rozpočtového 
provizoria jsou jen dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního 
vztahu, dotace ze SR na výkon činnosti SPOD a pěstounské péče a dotace 
z Pardubického kraje na podporu poskytování soc. služeb (Domov pro seniory 
a pečovatelská služba). 

 
Rozpočtové výdaje 
 

 Běžné výdaje – třída 5 
 

 Technické služby – sportoviště, komunikace, odpady, zeleň, úklid,…. – návrh 
výdajů v 1. čtvrtletí 2018 vychází ze skutečnosti letošního roku, pouze jsou 
navíc doplněny výdaje na spolupodíl města na pořízení kompostérů pro občany 
v rámci projektu Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, který uspěl se žádostí 
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). V současné 
době je realizováno zadávací řízení. 

 

 Odpadní vody – návrh zahrnuje výdaje na úhradu nájmu za pozemky pod 

čističkou odpadních vod, které zatím nebyly převedeny do vlastnictví města, 

dále výdaje na elektrickou energii přečerpávací stanice v nové lokalitě pro 

bydlení Strážnického (probíhá převod stanice do správy VHOS, a.s.), výdaje 

přípravné práce akcí zařazených do plánu obnovy kanalizací. 

 

  Mateřské školky, základní školy, ZUŠ, DDM, Sociální služby, Kulturní služby, 
Městská knihovna – provozní příspěvky z rozpočtu města korespondují s 
provozními příspěvky poskytnutými v prvním čtvrtletí roku 2017. 
 

 Centrum volného času – mzdové náklady vychází z úpravy mezd 2 

zaměstnanců centra ve vazbě na nařízení vlády č.340/2017 kterým se mění 
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nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Bezpečnost a veřejný pořádek – městská policie – mzdové náklady odráží 
změny v souladu s novým nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, které znamená cca 10 % navýšení platových 
tarifů. 
 

 Činnost místní správy – navýšení mzdových výdajů má, stejně jako u městské 
Policie a CVČ, vazbu na nové nařízení vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které i v případě zaměstnanců 
městského úřadu znamená cca 10 % navýšení platových tarifů. Návrh dále 
zohledňuje platové postupy zaměstnanců a plat tiskového mluvčího na plný 
úvazek. 
 

 Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a zavedení metody CAF 
(výzva 33) – město uspělo se žádostí o dotaci z Operačního programu 
Zaměstnanost. Projekt je v realizaci, je dokončována administrace zadávacích 
řízení, jeho hlavní součástí jsou 2 klíčové aktivity: 
1. Zavedení nové metody řízení kvality CAF, 
2. Zpracování strategického plánu rozvoje města. 

 

 Splátky úroků z úvěrů – částka vychází z uzavřeních smluv o úvěrech nebo 
půjčkách. 
 

 Poskytnuté finanční příspěvky (vč. příspěvků do sdružení) – do návrhu pravidel 
rozpočtového provizoria jsou zahrnuty pouze výdaje na úhradu části příspěvků 
do sdružení, které jsou hrazeny (ve vazbě na požadavky sdružení) před 
schválením rozpočtu města. Jedná se o příspěvky Národní síti Zdravých měst, 
Sdružení historických sídel, Svazu měst a obcí ČR, Svazku obcí pro výstavbu 
rychlostní komunikace R43, Asociaci měst pro cyklisty, MAS 
Moravskotřebovsko Jevíčsko a Českomoravskému pomezí. 

 

 Platba DPH finančnímu úřadu – částka v rámci provizoria je odhadnuta. 
 

 Investiční výdaje – třída 6 
 

 Projekt Dopravní terminál – akce přechází z roku 2017, s ohledem na průběh 
realizace přípravy projektu předpokládáme začátkem roku 2018 zahájení 
realizace stavebních prací projektu (ve vazbě na klimatické podmínky). 
 

 Rekonstrukce objektů Sociálních služeb – akce přechází z roku 2017, je 
podpořena z dotace MPSV ČR. V současné době již je vybrán generální 
dodavatel prací, součástí rozpočtového provizoria jsou očekávané výdaje na 
realizaci stavebních prací v prvním čtvrtletí roku. 
 

 Modernizace VO – splátky – součástí návrhu rozpočtového provizoria je i 
poměrná výše splátek realizované modernizace veřejného osvětlení, která 
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proběhla v roce 2012, tento investiční výdaj bude součástí rozpočtu města až 
do roku 2023. 
 

 Projekt úspor v objektech PO metodou EPC – splátky – kromě výdajů na 
splácení úroků a energetického managementu i u tohoto projektu hradíme 
pravidelnými splátkami celkové náklady realizace úsporných opatření. 
 

 Změna č. 2 územního plánu – s ohledem na změnu dodavatele změny č. 2 
územního plánu dojde k drobnému zpoždění s realizací a část prací bude 
hrazena až začátkem roku 2018. 
 

 Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT – akce je 
podpořena z prostředků SFDI, realizace byla zahájena na podzim letošního 
roku, s ohledem na klimatické podmínky se může stát, že část realizace přejde 
do roku 2018. 
 

 Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, MT - akce je podpořena 
z prostředků SFDI, realizace byla zahájena na podzim letošního roku, 
s ohledem na klimatické podmínky se může stát, že část realizace přejde do 
roku 2018. 
 

 Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT – v lednu 2018 budeme podávat 
žádost o dotaci na tuto akci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Součástí 
pravidel rozpočtového provizoria jsou tedy pouze výdaje na zpracování žádosti.  
 

 Chodník Udánky – příprava – do rozpočtového provizoria jsou zahrnuty pouze 
výdaje na přípravné práce související s vybudováním chodníku v obytné části 
města Udánky, směrem k nádraží. 
 
 

 
Financování – třída 8 
 
Návrh rozpočtového provizoria zahrnuje také oblast financování v následující 
struktuře: 
- příjmová část – navýšení zůstatku finančních prostředků na účtech města, 
- výdajová část – splátky jistin úvěrů v 1. čtvrtletí roku 2018. 


