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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 9. 2017 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 212.103 tis. Kč byl k 30. 9. 2017 
naplněn částkou 173.931,62 tis. Kč na 82 %.  
 
Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 11.997 tis. Kč byl k 30. 9. 2017 
naplněn částkou 6.015,88 tis. Kč na 50,14 %.  
 
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. 9. 2017 je uvedeno na stranách 6 - 8 
tabulkové části rozboru hospodaření, na straně 9 jsou již do přehledu doplněny i daňové 
výnosy za říjen. Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému období minulého roku 
(leden – září) činí cca 10 % (8.431,17 tis. Kč). Meziroční nárůst daňových příjmů za období 
leden - říjen činil 9.212,84 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 daňových příjmů bude naplněn. 
 

 
 

Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 13.812 tis. Kč byl k 30. 9. 2017 
naplněn na 99,95 %, tj. ve výši 13.805,25 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 30.9.2017

Odbor výstavby a územního plánování 1 060 300,00 1 000 000,00 884 150,00

Odbor vnitřních věcí 950 332,00 950 000,00 864 297,74

Obecní živnostenský úřad 188 395,00 170 000,00 114 570,00

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

Odbor dopravy 2 250 005,00 2 200 000,00 1 882 410,00

Odbor životního prostředí 110 510,00 100 000,00 86 770,00

CELKEM 4 561 162,00 4 420 000,00 3 832 737,74  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa – 
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na území města neproběhlo v takovém 
rozsahu jako v minulém roce, proto je navrženo snížení rozpočtu. 
 

 Daň z hazardních her (vč. doplatku 2016) – úprava rozpočtu vychází ze skutečného 
naplňování položky. 

 
 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 26.601,50 tis. Kč byl 
k 30. 9. 2017 naplněn na 77,04 %, tj. ve výši 20.492,49 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (14.722,64 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 9. 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 30.09.2017 (v Kč)

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

Prodej Al plechu 2 205,00

Ostatní příjmy 827,12

CELKEM 408 989,12  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z prodeje zboží – propagační materiál – příjmy jsou vyšší zejména z důvodu 
prodeje knihy Moravská Třebová a okolí na starých pohlednicích                 
v Turistickém informačním centru formou komisního prodeje. 
 

 Příjmy z poskytování služeb – aquapark – rozpočet je upraven dle skutečných příjmů 
v letošní plavecké sezóně. 
 

 Příjmy z prodeje dřeva – výše příjmů přesahuje schválený rozpočet, je proto navržena 
úprava dle naplňování položky. 
 

 Přijaté sankční platby – původní rozpočet překročily zejména příjmy ze sankcí 
vymáhaných odborem dopravy, do rozpočtu byla dále přijata smluvní pokuta plynoucí 
z uzavřené kupní smlouvy na prodej objektu na ulici Nová z důvodu odstoupení od 
smlouvy. 
 

 Gymnázium Moravská Třebová – vratka nevyčerpané dotace – gymnázium 
nevyčerpalo dotaci poskytnutou z rozpočtu města v roce 2016 ve výši 100 tis. Kč na 
úhradu 50% podílu nákladů na ubytování dojíždějících studentů. Nevyčerpaná částka 
činí 66,40 tis. Kč. 
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 Integrovaná střední škola – vratka nevyčerpané dotace – ISŠ nevyčerpala dotaci 
poskytnutou z rozpočtu města v roce 2016 ve výši 140 tis. Kč na úhradu podílu 
nákladů na ubytování studentů oboru Bezpečnostně právní činnost a na nákup 
zařízení pro vybavení kroužků mimoškolních aktivit. Nevyčerpaná částka vrácená na 
účet města činí 13 tis. Kč. 
 

 Ostatní nedaňové příjmy j.n. – rozpočet je upraven v souladu s očekávaným 
naplňováním položky. 
 

 Přijaté pojistné náhrady - rozpočet je upraven v souladu s naplňováním položky. 
 

 Přijaté náhrady škody – rozpočet je upraven v souladu s naplňováním položky. 
 

 Mezinárodní tábor – příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti, členské 
příspěvky -  rozpočet je upraven ve vazbě na přijaté příspěvky účastníků tábora 
(83,06 tis. Kč) a ve vazbě na poskytnutý příspěvek z Česko-německého fondu 
budoucnosti (103 tis. Kč na organizaci tábora). 

 
 
3. Kapitálové příjmy – třída 3 

 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 6.100 tis. Kč byl k 30. 9. 2017 naplněn na 
90,27 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 5.506,32 tis. Kč. 

 
 

4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 44.999,50 tis. Kč byl 
k 30. 9. 2017 naplněn na 81,81 %, tj. celkem byly přijaty dotace ve výši 36.815,29 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 byl k 30. 9. naplněn 
na 8,64 %, do rozpočtu města byla přijata pouze investiční dotace na modernizace soustavy 
VO v Boršově z Ministerstva pro místní rozvoj (429,94 tis. Kč) a 1. část dotace z OPŽP na 
realizaci projektu Protipovodňová opatření pro město Moravská Třebová (79,62 tis. Kč).  
 
V tab. č. 2 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých transferů od obcí za 
výkon přenesené působnosti a zajištění dopravní obslužnosti. 
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Tab. č. 2 –  Transfery od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.09.2017 (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: 
 

 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR – na volby prezidenta – 
příprava - město obdrželo dotaci z Ministerstva financí, kapitoly Všeobecná pokladní 
správa ve výši 30 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s přípravnou fází 
volby prezidenta ČR.  
 

 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR – na volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR – město obdrželo dotaci z Ministerstva financí, kapitoly  
Všeobecná pokladní správa ve výši  256,74 tis. Kč na úhradu nákladů spojených 
s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letošním roce.  
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - projekt v rámci OPVVV - ZŠ Palackého, 
ZŠ Čs. armády - 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, na podzim letošního roku jsme obdrželi 2 zálohy pro 
naše příspěvkové organizace – pro ZŠ Palackého (466,41 tis. Kč) a pro ZŠ Čs. 
armády (308,53 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 
238,49 tis. Kč je určena na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
ve 2. čtvrtletí roku 2017. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - na program Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím ORP - obnova fasády Svitavská 44 – Ministerstvo kultury 
poskytlo městu, v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím ORP dotaci ve výši 228 tis. Kč na obnovu nemovité kulturní památky  
- bývalé české menšinové školy č.p. 655 (objekt Svitavská 44). 
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 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – SDH – Ministerstvo vnitra poskytlo 
městu dotaci ve výši 2 tis. Kč na výdaje spojené s činností jednotek sboru 
dobrovolných hasičů v roce 2017. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – na podporu poskytování soc. služeb (Domov 
pro seniory a peč. 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 nově činí  
15.103 tis. Kč (navýšení dotace činí 3.953 tis. Kč). 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – na obnovu fasády Svitavská 44 – Pardubický 
kraj v rámci programu Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a 
drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2017 podpořil 
2 akce města – restaurování barokního kříže Udánky a obnova fasády budovy bývalé 
menšinové školy (Svitavská 44). Dotace na restaurování barokního kříže již je 
součástí rozpočtu města, předmětem úpravy rozpočtu je proto jen dotace ve výši 100 
tis. Kč obnova fasády budovy bývalé menšinové školy (Svitavská 44). 
 

 Neinv. transfery z OPŽP - Protipovodňová opatření pro město Moravská Třebová – je 
navržena úprava rozpočtu o předpokládanou neinvestiční část dotace na realizaci 
projektu podpořeného z EU ve vazbě na podanou 2. žádost o platbu. 
 

 Převody z vlastních fondů HČ – navýšení rozpočtu souvisí s akcí Obnova střechy 
kláštera č.p. 1512 (Svitavská 7), město na akci podalo žádost o dotaci z Ministerstva 
kultury, programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností – 2. kolo. Ministerstvo kultury bohužel z důvodu problému 
s administrací žádostí nebude dotace v rámci 2. kola poskytovat. Úprava rozpočtu 
tedy souvisí s neposkytnutím dotace, jde o doplatek nákladů akce ze zdrojů 
hospodářské činnosti města. 
 

 Inv. transfery ze SFDI - Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - 1. etapa – 
původní výše podpory z fondu vycházela z investičního příslibu, po dokončení 
zadávacího řízení na dodavatele stavby vždy probíhá zpřesnění výše příspěvku 
fondu, je proto navržena úprava rozpočtu dle skutečně maximální možné výše dotace 
z fondu na tuto akci. Navržená úprava rozpočtu vychází z předpokladu realizace akce 
v celém rozsahu v letošním roce. Pokud nebudou stavební práce dokončeny 
v letošním roce, nebude v letošním roce čerpána ani dotace v maximální výši. Tyto 
případné dodatečné změny budou předmětem závěrečné úpravy rozpočtu města 
schvalované vždy na prvním jednání zastupitelstva města v následujícím roce. 
 

 Inv. transfery ze SFDI - Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská – Sušice - 
státní fond schválil, v rámci rozpočtu na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek 
nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích, příspěvek v 
maximální výši 5. 897 tis. Kč na realizaci vybudování chodníku podél silnice I/368 na 
ulici Lanškrounské. Pokud nebudou stavební práce dokončeny v letošním roce, 
nebude v letošním roce čerpána ani dotace v maximální výši. Tyto případné 
dodatečné změny budou předmětem závěrečné úpravy rozpočtu města schvalované 
vždy na prvním jednání zastupitelstva města v následujícím roce. 
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 Inv. transfery z MPO - Program EFEKT 2017 - Modernizace soustavy VO Boršov – 
měst obdrželo od Ministerstva průmyslu a obchodu investiční dotaci z Programu 
EFEKT 2017 ve výši 429,94 tis. Kč k úhradě části nákladů na modernizaci veřejného 
osvětlení v části města Boršov. 
 

 Inv. transfery z OPŽP – Protipovodňová opatření pro město Moravská Třebová – je 
navržena úprava rozpočtu o již přijatou investiční část dotace na realizaci projektu 
podpořeného z EU ve vazbě na podanou žádost o platbu. V říjnu byla podána druhá 
žádost o platbu, jejíž administrace bude ukončena buď v závěru roku, nebo začátkem 
roku 2018. Poskytnutá dotace z ní plynoucí není proto zatím součástí návrhu úprav 
rozpočtu. 
 

 Investiční transfery od krajů - doplnění infrastruktury cest. ruchu - volnočasový areál 
Knížecí louka – Pardubický kraj navýšil dotaci na doplnění infrastruktury cestovního 
ruchu na Knížecí louce o 500 tis. Kč. 
 

 
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 18-19 spolu s investičními 
výdaji. Souhrnný upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 222.330 tis. Kč 
byl k 30. 9. 2017 vyčerpán na 60,99 %, tj. čerpání ve výši 135.589,28 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Správa sportovišť – oprava plachty na nafukovací hale – výdaj souvisí s poškozením 
haly, která je v majetku města, při vichřici. Škoda je nahlášena pojišťovně jako 
pojistná událost, zatím však ze strany pojišťovny nebyla dořešena. Součástí návrhu 
rozpočtové úpravy je tedy pouze rozpočtový výdaj ve výši odhadu maximální výše 
vzniklé škody. Fakturace ze strany dodavatele zatím neproběhla. Příjem od 
pojišťovny bude předmětem následující úpravy rozpočtu. 
 

 Zázemí na Knížecí louce – vnitřní vybavení – součástí akce jsou i výdaje na vnitřní 
vybavení nového objektu, které nemají investiční charakter. Je proto proveden přesun 
rozpočtu mezi investicemi a běžnými výdaji. 
 

 Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy komunikací – rozsah oprav chodníků 
v rámci rekonstrukce kanalizace na ulici Karla Čapka výrazně přesáhl původní 
předpoklad. Opravy popř. rekonstrukce chodníků proběhly v celém rozsahu 
komunikace od ulice Lanškrounská po ulici Zahradnická. Celkové náklady činí cca 
1.850 tis. Kč, s ohledem na čerpání rozpočtu položky opravy komunikací a přesun 
části výdajů do investic, je navrženo navýšení rozpočtu o 1 mil. Kč. 
 

 Veřejné osvětlení – běžná údržba a opravy – část výdajů realizovaných v letošním 
roce má investiční charakter (VO K. Čapka a rozšíření VO Brněnská a Svitavská), je 
proto přesunuta do investiční části rozpočtu města. 
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 Skupinový vodovod Moravskotřebovska (neinv. dotace) – Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska se obrátil na město se žádostí o poskytnutí dotace na akci 
Výměna vodovodu ul. Tyršova – II. etapa ve výši 59.950 Kč. Stavbu iniciovalo město 
(ve vazbě na výměnu kanalizace v ulici K. Čapka) a bude dokončena ještě v letošním 
roce. Výše dotace činí 5 % z celkové ceny díla a vychází ze stanov svazku. 
 

 MŠ Piaristická – rekonstrukce elektroinstalace – úprava rozpočtu souvisí s nutností 
vypracování pasportu horní budovy školky na ulici Piaristické. 
 

 MŠ Jiráskova – výměna zářivek – z důvodu bezpečnosti dětí je nutné vyměnit 23 ks 
zářivek, které z důvodu nevhodného plastového uchycení do stropu začaly padat. 
 

 MŠ Tyršova – rekonstrukce střechy – původní záměr změny sklonu střechy se 
z technických důvodů nepodařilo realizovat, došlo tedy k pouze k výměně střešní 
krytiny na objektu, akce je proto přesunuta z investičních výdajů do oprav. Zvýšené 
náklady souvisí zejména s nutností pořízení certifikovaného pomocného materiálu na 
ukotvení konstrukce fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše. 
 

 ZŠ Čs. armády Palackého – 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 (308,53 tis. 
Kč). 
 

 ZŠ Palackého. – dotace z OPVVV – do rozpočtu ZŠ je zahrnuta již 2. záloha 
poskytnutá Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu 
podpořeného z EU, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (466,41 tis. 
Kč). 
 

 Městská knihovna – příspěvek na úhradu mzdových nákladů (vč. odvodů, FKSP) –  
úprava rozpočtu souvisí s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým došlo k navýšení 
základních platů ve veřejné správě od 1. 11. 2017 o cca 10 %. 
 

 Mezinárodní výměnný tábor – rozpočet je upraven dle výše skutečných nákladů na 
realizaci tábora, které byly nižší zejména z důvodu menšího počtu účastníků oproti 
původnímu předpokladu. 
 

 Výměnné aktivity s partnerskými městy – v závěru roku ještě proběhne jedna 
návštěva ze slovenského partnerského města Banská Štiavnica v rámci vzájemného 
hokejového utkání. Stávající rozpočet je již vyčerpán, je proto navržena úprava 
rozpočtu.  
 

 Propagace města – rada města schválila konání celostátní konference s mezinárodní 
účastí Inovace evropských měst, strategické plánování, architektura, urbanismus, 
syntéza s uměním a kulturou, evropské programy a projekty pro rozvoj měst 9. EDA 
2018 v dubnu 2018 v Moravské Třebové. S pořádáním konference se spojen 
příspěvek ve výši 49 tis. Kč z rozpočtu města. 
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 Příspěvek na provoz TJ Slovan – úprava rozpočtu souvisí se žádostí tělovýchovné 
jednoty o navýšení rozpočtu ve vazbě na nutnou opravu havarijního stavu sociálního 
zázemí tenisových šaten. Rozpočet realizovaných prací činí 87,95 tis. Kč. 
 

 Lesní hospodářství – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 238,49 tis. Kč na činnost 
odborného lesního hospodáře v 2. čtvrtletí roku 2017.  
 

 Sociální služby – pečovatelská služba a domov pro seniory – rozpočet příspěvkové 
organizace je navýšen ve vazbě na navýšení neinvestiční dotace poskytnuté 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci Dotačního řízení na poskytování účelových 
dotací na podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2016 Sb., 
určené pro příspěvkovou organizaci města Sociální služby města Moravská Třebová 
(navýšení dotace činí 3.953 tis. Kč). 
 

 Sociální služby – oprava střechy – 2. etapa – akce nebude v letošním roce 
realizována (i s ohledem na zahájení rekonstrukce objektů C a D v areálu), je proto 
navržena úprava rozpočtu. 
 

 Centrum volného času – úprava rozpočtu souvisí s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., 
kterým došlo k navýšení základních platů ve veřejné správě od 1. 11. 2017 o cca      
10 %. 
 

 Nemocnice následné péče Moravská Třebová – v rámci rozpočtu města na rok 2017 
bylo schváleno poskytnutí investiční dotace Nemocnici následné péče Moravská 
Třebová ve výši 585.000 Kč určená k úhradě části nákladů na pořízení nového 
sanitního vozu (500.000 Kč) a na pořízení terapeutického ultrazvukového přístroje pro 
rehabilitaci (85.000 Kč). Nemocnice se obrátila na město se žádostí o změnu účelu a 
struktury poskytnuté dotace s ohledem na vysoutěžené ceny zařízení takto: 

- snížení poskytnuté investiční dotace o částku 105.592 Kč (ve vazbě na úsporu 
nákladů) 

- poskytnutí neinvestiční dotace v souhrnné výši 105.952 Kč (na dovybavení 
sanitního vozu – defibrilátor, transportní plachta, dětský zádržný systém, 
ambuvaky,…(41.660 Kč) a na úhradu leasingových splátek sanitního vozu 
(63.932 Kč)) 

Celková výše poskytnuté dotace zůstává beze změny. S ohledem na žádost 
nemocnice je navržena rozpočtová změna – přesun části investiční dotace do 
neinvestiční části rozpočtu města. 
 

 Požární ochrana – rozpočet je navýšen o dotaci Ministerstva vnitra ve výši 2 tis. Kč na 
výdaje spojené s činností jednotek sboru dobrovolných hasičů v roce 2017. 
 

 Činnost místní správy - platy zaměstnanců č. zákonných odvodů – nařízením vlády č. 
340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů došlo 
k navýšení základních platů ve veřejné správě od 1. 11. 2017 o 10 %. Toto navýšení 
se týká i městského úřadu. Potřebné navýšení rozpočtu činí 350 tis. Kč na platy a cca 
120 tis. Kč na zákonné odvody z nich. 
 

 Činnost místní správy – ostatní osobní výdaje – v rámci schváleného rozpočtu se 
nepodařilo správně odhadnout celkovou potřebnou výši prostředků na ostatní osobní 
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výdaje (jde zpravidla o platby na základě uzavřených dohod o provedení práce za 
obřady, kroniky vč. doplnění chybějících kronik z historie, roznos pošty, zpravodaj,…). 
Potřebné navýšení rozpočtu do konce roku činí cca 40 tis. Kč bez zákonných odvodů. 
 

 Činnost místní správy – konzultační, poradenské a právní služby – měst hradilo v roce 
2017 soudní poplatek ve výši 70,95 tis. Kč za žalobu proti společnosti MUGO 
zahradnická s.r.o. ve věci úhrady smluvní pokuty za nedodržení termínu realizace 
díla. Poplatek nebyl součástí schváleného rozpočtu města, je proto navržena úprava 
rozpočtu. 
 

 Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje vč. SPOD – část rozpočtu ve výši 40 
tis. Kč je přesunuta do investičních výdajů (s ohledem na náklady na klimatizaci části 
budovy Olomoucká 2). 
 

 Volby prezidenta ČR – příprava – rozpočet je navýšen o přijatou dotaci ze SR na 
přípravné práce související s volbou prezidenta ČR v lednu příštího roku. 
 

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – rozpočet je upraven ve vazbě na 
předpokládané výdaje vynaložené na organizaci podzimních voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Celkové výdaje, stejně jako v minulých letech, nejsou 
v plném rozsahu kryty z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, rozdíl bude dokryt 
v rámci finančního vypořádání za rok 2017 (doplatek dotace bude městu zaslán 
v roce 2018)  
 

 Ostatní činnost – vratka části dotace na výstavbu TI Strážnického – na výstavbu 2. 
etapy technické infrastruktury v lokalitě Strážnického obdrželo město v roce 2011 
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 500 tis. Kč. Podmínkou 
poskytnutí dotace bylo ve stanoveném termínu domy zkolaudovat. To se, vzhledem 
k termínům prodeje stavebních parcel, u většiny pozemků nepodařilo, město je proto 
povinno část dotace ve výši 300 tis. Kč vrátit. 
 

 Demolice objektu bývalé dětské nemocnice – součástí zadávacího řízení nebyla 
demolice 6 garáží v areálu z důvodu neukončených nájemních vztahů. Náklady na 
dodatečnou demolici garáží činí 300 tis. Kč. 
 

 Demolice objektu v ulici Nová – akce je ukončena, úspora nákladů oproti rozpočtu 
činní cca 750 tis. Kč.  
 

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

 

Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků 0 Kč 

Provozní rezerva   347.480,80 Kč 

Rezerva na krizové řízení 400 000 Kč 

 
Níže je uveden komentář k navrhovaným úpravám rozpočtu u položek Rozsáhlejších opravy 
majetku v městské památkové rezervaci a v rámci HČ (strana 19 tabulkové části rozboru 
hospodaření): 
 



Městský úřad Moravská Třebová 

 10 

 Rozsáhlejší opravy majetku – regenerace MPR  - Svitavská 44 - rozpočet je upraven 
následující položky: 
- dotaci od Ministerstva kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím ORP ve výši 228 tis. Kč,  
- dotaci z Pardubického kraje v rámci programu Podpora stavební obnovy a 
restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru 
v Pardubickém kraji na rok 2017 ve výši 100 tis. Kč, 
- navýšení rozpočtu o 32 tis. Kč ve vazbě na celkové náklady akce. 
 

 Rozsáhlejší opravy majetku – obnova střechy kláštera – Svitavská 7 – město na akci 
podalo žádost o dotaci z Ministerstva kultury, programu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – 2. kolo. Ministerstvo kultury 
bohužel z důvodu problému s administrací žádostí nebude dotace v rámci 2. kola 
poskytovat. Úprava rozpočtu tedy souvisí s neposkytnutím dotace, jde o doplatek 
akce ze zdrojů hospodářské činnosti města. 
 
 
 

6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 52.830 tis. Kč byl k 30. 9. 2017 čerpán 
částkou 12.780,32 tis. Kč, tj. na 24,19 %. 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) – 
projekt byl v letošním roce ukončen, celkové náklady v rámci letošního rozpočtu činí 
cca 3.590 tis. Kč. V rámci administrace projektu byla podána 2. žádost o platbu, 
zaslání finančních prostředků na účet města bude směřovat na přelom roku 2017-
2018. Z tohoto důvodu zatím není očekávaná výše investiční a neinvestiční dotace 
součástí navržených rozpočtových úprav (zatím není 100% jisté, že obdržíme dotace 
ještě v letošním roce). 
 

 IROP - výzva 47 - zapojení základních škol – projekt má zpoždění městem podané 
žádosti o dotaci jsou stále teprve v procesu hodnocení, realizace v letošním roce 
nezačne, je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 Příprava žádosti o dotaci z IROP - ZŠ Čs. armády – výdaje na přípravu žádosti 
nebudou v letošním roce vynaloženy. 
 

 Investice MÚ – klimatizace (2. etapa) – navýšení rozpočtu je pokryto přesunem 
z provozních prostředků městského úřadu. 
 

 Modernizace VO Boršov (Program EFEKT) – projet je ukončen s celkovými náklady 
cca 1.300 tis. Kč, částečně krytými z dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu 
(429,94 tis. Kč). 
 

 Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého – PD – nárůst ceny za zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby (dále PDPS) je dán zvýšením ceny nákladů 
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stavby a požadovaným doprojektováním změn dispozice zázemí. Původní 
předpokládané náklady rekonstrukce bazénu vycházely ze studie zpracované firmou 
Optima a byly vyčísleny na 17 mil Kč, očekávané náklady dle zpracovatele PDPS jsou 
ve výši 24,5 mil Kč. Celková cena bude zcela zřejmá až po zpracování kompletní 
PDPS. Celková cena díla byla navýšena také zhoršením stavu stropních konstrukcí 
nad 1. podzemním podlaží, které musí být zcela vyměněny, s čímž se v původní studii 
nepočítalo. Dále došlo ke změně dispozice zázemí bazénu dle požadavků rady města 
a veřejnosti - doplnění bazénové zóny pro neplavce (brouzdaliště). Nárůst ceny za 
zpracování PDPS je dán jednak zvýšením ceny nákladů stavby a dále také 
doprojektováním požadovaných změn dispozice zázemí. 
 

 MŠ Tyršova – rekonstrukce střechy – původní záměr změny sklonu střechy se 
z technických důvodů nepodařilo realizovat, došlo tedy k pouze k výměně střešní 
krytiny na objektu, akce je proto přesunuta z investičních výdajů do oprav.  
 

 Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT – rozpočet je navýšen o 
předpokládanou maximální dotaci z prostředků SFDI na akci ve výši 4.317 tis. Kč. 
Dotace bude v celém rozsahu čerpáno pouze v případě, že bude akce ještě 
v letošním roce dokončena. 
 

 Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, MT – součástí upraveného 
rozpočtu města byla původní výše podpory z fondu, která vycházela z investičního 
příslibu, po dokončení zadávacího řízení na dodavatele stavby vždy probíhá 
zpřesnění výše příspěvku fondu, je proto navržena úprava rozpočtu dle skutečně 
maximální možné výše dotace z fondu na tuto akci (snížení původní částky o 779 tis. 
Kč).  
 

 Prodloužení kanalizace a vodovodu - pozemky Dr. Loubala – vysoutěžená cena za 
prodloužení kanalizace a vodovody pro nové stavební pozemky činí 656 tis. Kč, další 
náklady město uhradilo za PD a odnětí ze zemědělského půdního fondu. Celkové 
náklady akce činí 700 tis. Kč. 
 

 Investiční dotace Nemocnici následné péče Moravská Třebová – úprava rozpočtu 
vychází ze žádosti nemocnice o změnu struktury poskytnuté dotace. Celková 
souhrnná výše dotace z rozpočtu města se nemění. Detailní popis změny ve struktuře 
dotace je uveden v rámci komentáře k běžných výdajům u položky Nemocnice 
následné péče Moravská Třebová. 
 

 Zázemí na Knížecí louce - součástí akce jsou i výdaje na vnitřní vybavení nového 
objektu, které nemají investiční charakter. Je proto proveden přesun rozpočtu mezi 
investicemi a běžnými výdaji. 
 

 Parkoviště u KD Boršov – nabídka vítězné firmy na kompletní rekonstrukci 
prostranství, tj. vybudování parkoviště pro 17 aut, přístupová a pojízdná cesta 
k budově kulturního domu, parkovací stání pro kola a chodník, činí cca 1.080 tis. Kč, 
náklady na PD cca 20 tis. Kč. V rozpočtu chybí 400 tis. Kč, o které je položka v rámci 
tohoto materiálu navýšena. 
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 VO K. Čapka, Brněnská a Svitavká – akce mají investiční charakter, proto jsou 
přesunuty z běžných výdajů – položky Veřejné osvětlení – běžná údržba a opravy                         
do investičních výdajů. 
 

 Chodník s kontejnerovým stáním Boršov, autobusové zastávky Boršov a Sušice – i 
tyto akce mají investiční charakter, jsou proto nově součástí investiční části rozpočtu 
města. 
 

 Tabule partnerských měst – tabule je osazena na ulici Svitavské na vjezdu do města. 
Pořízení tabule bylo původně součástí rozpočtu města v minulém roce, s ohledem na 
kapacity dodavatele ale proběhly jen přípravné práce, v rámci letošního rozpočtu byl 
výdaj opomenut, je proto předmětem úprav rozpočtu. 
 
 
 

III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 9. 2017 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 224.100 tis. Kč byl k 30. 9. 
2017 naplněn na 80,30 %, tj. částkou ve výši 179.947,50 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 280.500 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
148.369,84 tis. Kč, tj. na 53,92 %, 
 

 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 
také navržena úprava položky Změna stavu prostředků na bankovních účtech s ohledem 
na úsporu nákladů. 

 

 zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města 
k 30. 9. 2017 zachycuje následující tabulka: 

 

k 01.01.2017 k 30.09.2017

základní běžný účet 5 887 639,30 Kč 6 505 816,64 Kč

příjmový účet 54 429 944,38 Kč 76 548 666,78 Kč

účty u ČNB 46 830,23 Kč 3 208 754,58 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 21 878 824,28 Kč 23 440 214,26 Kč

fond rozvoje bydlení 136 652,67 Kč 138 082,11 Kč

sociální fond 61 374,07 Kč 273 868,88 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 82 441 264,93 Kč 110 115 403,25 Kč

depozitní účet 5 050 529,40 Kč 296,77 Kč

složené jistiny 0,00 Kč 700 000,00 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 5 050 529,40 Kč 700 296,77 Kč  
 
 


