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Komentář k rozpočtu města na rok 2018 
(částky, u kterých není uvedeno „v tis. Kč“ jsou uvedeny v Kč) 

 
I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 

 
1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní, místní a ostatní poplatky) - třída 1 

 
Příjmy z daní 

 
Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na rok 2018 jsou rozhodující údaje 

uvedené na straně 5 tabulkové části rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění k 31. 12. 
2017, schválený rozpočet a také předpokládané příjmy podle schváleného státního 
rozpočtu pro roky 2017 a 2018.  

 
Když srovnáme upravené rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost  

k 31. 12. 2017, 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 10,7 mil. Kč.   

 
Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly v roce 2017 o 11,2 mil. Kč vyšší než 

v roce 2016 (meziroční nárůst o 9,39 %). Jde o nejvyšší meziroční růst za poslední 4 roky. 
 
V návrhu rozpočtu daňových příjmů na rok 2018 se také promítá novela zákona 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která od 1. 1. 2018 mění podíl města 
na celostátním hrubém výnosu z daně z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 % a zároveň 
vede k posílení kritéria počtu dětí a žáků ze 7 % na 9 %. 

 
V návrhu rozpočtu na rok 2018 se v plném rozsahu neodráží (stejně jako v předchozích 

letech) předpokládané příjmy z daní, které jsou v letošním roce naplánovány v rámci 
státního rozpočtu. Historie ukázala, že tyto odhady v letech 2010-2015 byly výrazně 
nadhodnoceny ve srovnání s dosaženou skutečností. V letech 2016 a 2017 se podařilo 
dosáhnout vyšších příjmů, než byla očekávaná skutečnost v rámci státního rozpočtu. Je to 
však závislé na růstu české ekonomiky, je proto ponechána určitá rezerva 
v předpokládaném plnění výnosů z daní v roce 2018. 

 
V tabulkové části rozpočtu města je pro rok 2018 u daňových výnosů navržen celkový 

výnos zhruba o 6,8 % vyšší než výnosů roku 2017, jde současně o cca 93 % 
předpokládaných příjmů ze sdílených daní dle státního rozpočtu.  
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Následující graf zachycuje vývoj sdílených daňových příjmů od roku 2014 včetně 
návrhu plnění sdílených daňových příjmů pro rok 2018. 
 

 S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem navrhujeme rozpočet sdílených 
daní pro rok 2018 v celkové výši 131.800 tis. Kč.  

 
U výlučných daňových příjmů vychází návrh rozpočtu pro rok 2018 zhruba ze 

skutečnosti roku 2017 (s určitou rezervou). 
 



 

Komentář k rozpočtu města na r. 2018    strana 3 

 

  
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
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 s přihlédnutím ke změně systému výpočtu poplatku. Pro rok 2018 je 
stanovena maximální sazba poplatku na 550 Kč, obecně závazná vyhláška byla oproti 
předchozím letem doplněna o některé nové úlevy. Další slevy budou generovány 
poplatníkům zapojeným do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové 
hospodářství, který byl zaveden v roce 2017. Tyto skutečnosti ovlivní celkový výnos 
ze správního poplatku. 

 
 
Nejvýznamnějšími položkami správních poplatků byly v roce 2017 správní poplatky 

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

č. 5/2017, o regulaci provozování hazardních her. 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 2018 budou součástí rozpočtu města souhrnné odvody 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), 

2) 30 % z celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her s výjimkou 
celostátního hrubého výnosu uvedeného v bodě 1). 

 
Výnos z hazardních her v roce 2018 významně ovlivní novela zákona vstupující v platnost 
od 1. 1. 2018. Podle zákona totiž mohou být automaty nově provozovány jen v povolených 
hernách či kasinech, kde je více než patnáct přístrojů s licencí.   V Moravské Třebové 
očekáváme v průběhu tohoto roku pokles počtu automatů z 58 na cca 10. Očekávaný 
výnos z hazardních her je tedy pro rok 2018 pouze hrubě odhadnut na cca 2,3 mil. Kč. 

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

2014.  
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost 

2014

Skutečnost 

2015

Skutečnost 

2016

Skutečnost 

2017

Odbor výstavby a územního plánování 699 000,00 963 350,00 1 060 300,00 1 082 500,00

Odbor vnitřních věcí 971 495,00 1 049 987,00 950 332,00 1 007 027,74

Obecný živnostenský úřad 239 320,00 191 945,00 188 395,00 137 465,00

Odbor majetku města a kom. hosp. 1 530,00 1 680,00 1 620,00 960,00

Odbor dopravy 2 138 590,00 2 153 795,00 2 250 005,00 2 502 740,00

Odbor životního prostředí 75 300,00 84 300,00 110 510,00 111 960,00

Správní poplatky celkem (mimo VHP) 4 125 235,00 4 445 057,00 4 561 162,00 4 842 652,74

Odbor maj. města a kom. hosp. VHP 0,00 15 000,00 8 000,00 4 000,00

Správní poplatky celkem 4 125 235,00 4 460 057,00 4 569 162,00 4 846 652,74  
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Nejvýznamnější skupinou správních poplatků jsou i nadále poplatky odboru dopravy. 
Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend tvořily v roce 2017 cca 52 % 
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. Meziroční pokles správních poplatků odboru 
výstavby a územního plánování je dán změnou zákona 194/2017 Sb., o opatřeních 
ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
a o změně některých souvisejících zákonů. Od července 2017 došlo k úpravě výše 
správních poplatků - poplatky za vydání rozhodnutí o umístění inženýrských sítí se snížily 
v případě vedení územního řízení z 20 tis. Kč na 1 tis. Kč, v případě územního souhlasu 
z 10 tis. Kč na 0,5 tis. Kč. Další změna se týká snížení správních poplatků pro výstavbu 
rodinných domů, které nově všechny budou povolovány souhlasem, dříve se na povolení 
rodinných domů nad 150 m2 vydávalo stavební povolení. Tím dochází ke snížení 
správního poplatku z 5 tis. Kč na 1 tis. Kč. 

 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2017

Návrh

rozpočtu 2018

Odbor výstavby a územního plánování 1 082 500,00 880 000,00

Odbor vnitřních věcí 1 007 027,74 1 000 000,00

Obecní živnostenský úřad 137 465,00 140 000,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 4 960,00 10 000,00

Odbor dopravy 2 502 740,00 2 500 000,00

Odbor životního prostředí 111 960,00 110 000,00

CELKEM 4 846 652,74 4 640 000,00  
 
 
V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých místních poplatků v letech 2014–
2017 (v tis. Kč) včetně návrhu rozpočtu na rok 2018. 
 

Místní poplatky
SK

 2014

SK

 2015

SK

 2016

SK

 2017

R

 2018

Poplatek ze psů 248,87 235,90 267,67 246,18 250,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství 289,22 336,12 376,21 263,02 250,00

Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP) 538,09 572,02 643,88 509,20 500,00

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

Poplatek za komunální odpad 4 831,91 4 754,79 4 956,87 4 825,49 4 500,00

Místní poplatky celkem 5 374,85 5 373,45 5 600,75 5 334,69 5 000,00  
 
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 a systému sběru (v návaznosti na vývoj nákladů 
na sběr a likvidaci komunálního odpadu). Ostatní místní poplatky nejsou vázány na růst 
běžných výdajů.  
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Dále je uveden přehled naplňování ostatních poplatků (v tis. Kč) od roku 2014, včetně 
návrhu předpokladu jejich plnění v roce 2018.  

 

Ostatní poplatky (v tis. Kč)
SK

2014

SK

2015

SK

2016

SK

2017

R

2018

Odvody za odnětí půdy ze ZPF popř. pozemků s funkcí 

lesa
18,01 176,29 624,03 15,00 10,00

Daň z hazardních her (dříve Odvod z loterií a 

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

Daň z hazardních her (dříve Odvod z VHP) 4 201,11 3 285,41 4 191,57

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o 

řidičské oprávnění
391,30 434,10 453,10 456,80 450,00

Ostatní poplatky 4 991,25 4 324,81 5 802,91 7 007,58 2 760,00

6 535,78 2 300,00

 
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 dopady novely 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 
  
Na závěr tohoto dílčího rozboru uvádíme přehled (1) správních, (2) místních a (3) 

ostatních poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech 2014–2017 včetně 
návrhu rozpočtu těchto poplatků na rok 2018. 
 

Druh poplatku (v tis. Kč)
SK        

2014

SK        

2015

SK         

2016

SK         

2017

R         

2018

Správní poplatky 4 125,24 4 445,06 4 561,16 4 846,65 4 640,00

Místní poplatky 5 374,85 5 373,45 5 600,75 5 334,65 5 000,00

Ostatní poplatky 4 991,25 4 324,81 5 802,91 7 007,58 2 760,00

Poplatky celkem 14 491,34 14 143,32 15 964,82 17 188,88 12 400,00

Místní poplatek za komunální odpad -4 831,91 -4 754,79 -4 956,87 -4 825,49 -4 500,00

Poplatky celkem 9 659,43 9 388,53 11 007,95 12 363,39 7 900,00  
 

Z údajů v poslední tabulce je zřejmý stálý nárůst výnosů u správních poplatků (což je 
dáno nárůstem správních poplatků odboru dopravy a odboru vnitřních věcí) a dále je 
zjevný pokles u místních i ostatních poplatků zejména z důvodu změny účtování příjmů za 
parkovací karty v roce 2017 (přesun z třídy 1 do třídy 2), z důvodu zapojení města do 
Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství a také z důvodu 
předpokládaného nižšího výnosu z odvodu poměrné části celostátního výnosu daně 
z hazardních her (s ohledem na pokles povolených automatů na území města).  

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

jeho změna je ovlivňována změnou výše nákladů na likvidaci komunálního odpadu 
a změnou v systému sběru a svozu odpadů.  

 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 

 
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 
zhruba dle skutečnosti roku 2017.  

 
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. Součástí rozpočtu v roce 2018 jsou 
také příjmy z pronájmu za rok 2017 fakturované v rozsahu cca 850 tis. Kč bez 
DPH v závěru prosince loňského roku, které byly přijaty do rozpočtu města až 
v lednu 2018, 
 

 příjmy z pronájmu majetku – odvádění a čištění odpadních vod – VHOS, a.s. – 
příjmy z nájmu souvisí jednak s cenou stočného v roce 2018, dále jsou ale také 
ovlivněny modelem vývoje nájemného ve vazbě na realizovaný projekt 
odkanalizování místních částí a modernizace ČOV. Součástí rozpočtu v roce 
2018 jsou také příjmy z pronájmu infrastrukturního majetku za prosinec 2017 
(fakturovaná částka byla uhrazena až v roce 2018). 

 
Dále jsou součástí nedaňových příjmů i další položky - předpokládaný odvod 

z investičního fondu příspěvkové organizace města Sociální služby města Moravská 
Třebová, doplatek nákladů na volby konané v roce 2017, příjmy z věcných břemen a také 
přijaté příspěvky od společnosti EKO-KOM za separovaný odpad.  
 
 

3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

V návrhu rozpočtu města na rok 2018 je počítáno i s příjmy z prodeje majetku města 
(pozemky a ostatní nemovitosti vč. předpokládaného prodeje části pozemků určených pro 
bydlení). 
 

Celkové předpokládané výnosy z prodeje majetku v roce 2018 činí 2.450 tis. Kč. 
 
Následující graf zachycuje vývoj příjmů z prodeje majetku od roku 2011 včetně návrhu 

rozpočtu pro rok 2018. 
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Vývoj příjmů z prodeje majetku města v období 2011–2017,  
pro rok 2018 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 2017 byly nejvýznamnějšími položkami příjmy z prodeje 
pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Strážnického a Dr. Loubala.  

 
V rámci rozpočtu města na rok 2018 jsou plánovány opět zejména prodeje pozemků pro 

výstavbu rodinných domů v lokalitě Strážnického, dále jsou součásti rozpočtu i příjmy 
z prodeje domu v ulici Krátká a prodeje bytu v ulici Piaristické a další drobné prodeje 
pozemků. 

 
 

4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 

V návrhu rozpočtu je počítáno jak s běžnými, tak i s investičními 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 

20.316,50 tis. Kč je již od roku 2013 jen dotace na výkon státní správy, která byla pro rok 
2018 valorizována o cca 5 %. Příspěvek pro město je součtem příspěvků vykonávaných 



 

Komentář k rozpočtu města na r. 2018    strana 8 

 

působností (základní působnost, působnost matričního úřadu, stavebního úřadu, 
pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností) a dále je jeho 
součástí v roce 2018 i příspěvek na opatrovnictví (261 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. 2017. 

 
Dále je součástí rozpočtu města na rok 2018 i dotace ze Všeobecné pokladní správy 

SR, z prostředků Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou 
prezidenta ČR v roce 2018. 

 
Další skupinou dotací v roce 2018 jsou dotace ze státního rozpočtu. V roce 2018 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 2018. 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 
2017 a celkovými náklady na výkon agendy v tomto roce (doplatek byl vyčíslen 
na 70.594,84 Kč), 
 

 dotace na výkon pěstounské péče – částka dotace ve výši 144 tis. Kč pro rok 
2018 vychází z rozhodnutí vydaného Úřadem práce v lednu 2018 na základě 
dohod na výkon pěstounské péče uzavřených Městským úřadem Moravská 
Třebová (počet dohod meziročně poklesl), 

 

 dotace na výkon veřejně prospěšných prací a zřízení společensky účelného 
pracovního místa – město má v současné době uzavřeny 2 dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od 6. 3. 2017 do 28. 2. 
2018 na pozice asistentů prevence kriminality (s předpokladem opakovaného 
uzavření dohody na 1 zaměstnance od 1. 3. 2018). Dále město uzavřelo 
1 dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
na období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018 na pozici asistenta prevence kriminality 
(obsluha kamerového systému). Maximální měsíční výše příspěvků 
na 1 pracovní místo (mzda včetně zákonných odvodů) po celou dobu jejího 
zřízení činí 16.000 Kč resp. 12.000 Kč. Součástí rozpočtu jsou jednak 
předpokládané doplatky z roku 2017 a také očekávané poskytnuté příspěvky 
v letošním roce, 
 

 dotace na projekty OPVVV – naše školské subjekty se v roce 2017 zapojily do 
výzvy 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 ledna město 
obdrželo avíza o vyplacení další zálohové pro příspěvkovou organizaci 
I. Mateřská škola, Piaristická 137 ve výši 245,40 tis. Kč. Z pohledu rozpočtu 
města se jedná o tzv. průtokové dotace, které obratem posíláme příspěvkovým 
organizacím. 
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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. S ohledem na již realizované a plánované výdaje projektu očekáváme (ve vazbě 
na podání zpráv o realizaci projektu) poskytnutí zálohy na realizaci aktivit projektu ve výši 
1,3 mil. Kč. 

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

zejména o dotace za výkon přenesené působnosti (cca 20 tis. Kč).  
 
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. 

 
Součástí rozpočtu města na rok 2018 jsou i investiční dotace plynoucí ze smluv 

uzavřených se Státním fondem dopravní infrastruktury v roce 2017 – jedná se 
o očekávané doplatky dotací na projekty: 

- Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - 1. etapa – 3,6 mil. Kč, 
- Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská – Sušice – 1,9 mil. Kč. 
 
 

II. Běžné a investiční (kapitálové) rozpočtové výdaje 
 
5. Běžné výdaje – třída 5 

 
Ve sloupci požadavek rozpočtu na rok 2018 je uveden požadavek na čerpání rozpočtu 

v roce 2018, 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 poměrná část nákladů zimního stadionu je zařazena do rozpočtu TJ Slovan. Vnitřní 
členění finančního příspěvku TS, s.r.o., na správu sportovišť je následující: 
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 správa atletického stadionu, víceúčelového hřiště a sociálního zařízení v kotelně ZŠ 
Palackého ve výši 990 tis. Kč zahrnuje:  

- mzdy správců   638 tis. Kč 
- úklid sociálního zařízení  8 tis. Kč 
- úklidové prostředky   10 tis. Kč 
- náklady na energie   32 tis. Kč 
- sekání a údržbu trávníku  30 tis. Kč 
- opravy    50 tis. Kč 
- rozvoj a doplnění mobiliáře 50 tis. Kč 
- DPH 21 %    172 tis. Kč 

CELKEM    990 tis. Kč 
 

 správa akvaparku ve výši 1.985 tis. Kč zahrnuje: 
- mzdy vč. příprav a zazimování 700 tis. Kč 
- odběr vzorků   30 tis. Kč 
- chemie     180 tis. Kč 
- servis a údržba technologie 100 tis. Kč 
- sekání a odvoz BIO odpadu 20 tis. Kč 
- odvoz odpadu   15 tis. Kč 
- provoz bazénového vysavače 15 tis. Kč 
- oprava plotu přední část  100 tis. Kč 
- dr. materiál – úklid a údržba 30 tis. Kč 
- údržba kurtu na plážový volejbal 50 tis. Kč 
- oprava terasy – nová zádlažba 250 tis. Kč 
- obnova laviček   50 tis. Kč  
- výměna písku ve filtrech  100 tis. Kč 
- DPH 21 %    345 tis. Kč 

CELKEM    1.985 tis. Kč 
 

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 1.720 tis. Kč jsou rozděleny následovně: 

 
- město Mor. Třebová 750 tis. Kč včetně DPH 
- TJ Slovan   970 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 2017 navýšené zejména 
o nárůst mzdových nákladů v roce 2018 (3.850 tis. Kč). Příjmy z pronájmu majetku 
východní tribuny činí cca 2.420 tis. Kč/1 rok. Celková předpokládaná ztráta provozu 
je tedy vyčíslena na 1.430 tis. Kč. 
 



 

Komentář k rozpočtu města na r. 2018    strana 11 

 

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. 

 

 správa fit stezek – v roce 2014 byla dobudována 2. etapa fit stezek na Křížovém 
vrchu, náklady na správu ve výši 85 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 560 tis. 

Kč zahrnují poplatek za správu, revize, opravy, doplnění informačního systému, výměnu 
písku, zamykání, kontrolu rozhledny, její údržbu, nátěry a úklid okolí, výměnu lanové dráhy 
na dětském hřišti za ulicí Západní další drobné náklady spojené s dětskými hřišti 
a rozhlednou. 

 
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 50 tis. Kč 
- odvoz travní hmoty   10 tis. Kč 
- sekání pásu v okolí drah  15 tis. Kč 
- zametání strojním zametačem  108 tis. Kč 
- údržba sportovního hřiště  60 tis. Kč 
- provoz WC    12 tis. Kč 
- zřízení mlatové cesty kolem potoka 100 tis. Kč 
- DPH 21 %    102 tis. Kč 

CELKEM     590 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     
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Silnice a komunikace, správa vodoteče 
 
Náplní navrhovaného rozpočtu jsou zejména tyto akce: 

 

 zimní údržba místních komunikací (1.700 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 2018 vychází z nákladů v roce 2017. 

 
 

 monitoring a opravy mostů, správa vodoteče 
 

Rozpočet této kapitoly na rok 2018 v celkové výši 500 tis. Kč zahrnuje náklady 
na monitoring mostů a jejich případné statické posouzení, doplnění ochranných prvků, 
opravu mostu v Boršově za školkou a také náklady na správu vodoteče v ulici Údolní. 

 

 běžná údržba a opravy komunikací  
 
Rozpočet je nastaven na souhrnnou částku 8.290 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu pro 

rok 2018 jsou opravy komunikací a vybudování, popř. opravy chodníků (Dukelská 
2. etapa, Dr. Jánského směrem k Dr. Loubala, Bezručova, Gorazdova, Jiráskova, Alšova, 
Sluneční, Jevíčská doplnění chodníku, Údolní, projektová dokumentace pro úpravu 
vnitrobloků v ulici Sluneční, oprava schodiště v ulici Sportovní), opravy komunikací 
(Boršov, Míru, Udánky – cesta k hájence, odvodnění přístupové cesty ke hřišti v Sušicích, 
Lidická – oprava po výměně sítí a další běžné nespecifikované opravy, projektová 
dokumentace průchodu z ulice Jiráskova k muzeu,…), výměna autobusových zastávek, 
opravy a doplnění dopravního značení včetně retardérů a zrcadel,…  

Součástí investičního rozpočtu města je dále položka Chodník Udánky 
s předpokládanými náklady na vybudování nového chodníku ve výši 2,5 mil. Kč. 

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

elektrickou energii, u kterých je náklad roku 2018 odhadnut podle skutečnosti roku 2017. 
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 (1.970 tis. Kč vč. DPH), a zahrnují zejména práci elektrikářů 
a plošiny, nátěry sloupů, obnovu patic a svorkovnic, materiál na opravy, popř. výměnu 
sloupů (Tovární, Západní, Lidická), opravu zemních svítidel na náměstí, výměnu části 
pojistkových skříní, částečné rozšíření veřejného osvětlení (přechod pro chodce Boršov – 
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Útěchov, K. Čapka, Strážnického, Boršov), výměnu svítidel ve Svitavské ulici, opravy 
poruch, výměny rozvaděčů.  

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 2018 ve výši 1.500 tis. Kč má následující členění: 
- správa hřbitova      710 tis. Kč 
- likvidace odpadů, uložení     200 tis. Kč 
- čistění a úprava vybraných hrobek   20 tis. Kč 
- vodné, drobné opravy, ost. náklady   20 tis. Kč 
- zamykání a odemykání hřbitova    60 tis. Kč 
- příprava hrobových míst (MT a Boršov)   40 tis. Kč 
- oprava mlatových cest     30 tis. Kč 
- oprava kašny      100 tis. Kč 
- kácení a prořez v Mor. Třebové a Boršově  60 tis. Kč 
- DPH 21 %       260 tis. Kč 

 CELKEM                1.500 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 2018. Maximální výši poplatku potvrdilo zastupitelstvo města 
na svém zasedání dne 11. 12. 2017. Náklady související s odpadovým hospodářstvím 
jsou částečně financovány z poplatku za komunální odpad. Celkové předpokládané 
náklady pro rok 2018 činí 6.964.624 Kč. Schválená výše poplatku za komunální odpad pro 
rok 2018 činí 550 Kč na 1 poplatníka. Při celkovém počtu 10.534 poplatníků by příjmy 
z úhrady maximální výše poplatku za komunální odpad pokryly náklady ve výši 
5.793.700 Kč (bez zohlednění slev v systému). Předpokládané příjmy od poplatníků jsou 
v rámci rozpočtu nastaveny na částku 4.500.000 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 106 
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 2018. 

Součástí rozpočtu v roce 2018 jsou také náklady na zapojení města do Motivačního 
a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (smluvní výdaj, výdaje na vytvoření 
sestavy poplatníků a zástupců a výdaje na pořízení pytlů a kódů). Souhrnný výše těchto 
výdajů je vyčíslena na 250 tis. Kč. Město uzavřelo v závěru roku 2016 smlouvu 
o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové 
hospodářství, jejímž předmětem je služba spočívající v zavedení, v pronájmu 
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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. 

 V rámci obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová o místním poplatku 
za komunální odpad byla schválena sleva 10 Kč za 1 získaný ekobod. Do systému 
se zapojilo a ekobody nasbíralo 1.048 domácností tj. 2.485 poplatníků. Do nového 
systému se zapojilo 23 % domácností z rodinných domů a 22 % domácností z bytových 
domů. Maximální sleva, kterou může poplatník dosáhnout je 70 % z poplatku tj. 385 Kč, 
poplatek v tomto případě bude činit 165 Kč. 

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

v průběhu roku 2014. Náklady na provoz ve výši 730 tis. Kč vychází ze skutečných 
nákladů roku 2017 a zahrnují zejména náklady na provoz techniky (nakladač, překopávač, 
drtič), mzdové náklady obsluhy, externí drcení bioodpadu a režijní náklady. 

 
Nákup kompostérů 
 
Region Moravskotřebovska a Jevíčska realizoval na přelomu roku výběrové řízení 

na dodávky v rámci projektu 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 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 (4.650 tis. Kč) zahrnuje zejména - strojní úklid, úklid 

strojem Magma, kontrolu lapolů, čištění dešťových vpustí, ruční úklid vč. víkendů, úklid 
traktorem, sběr, uložení odpadu z veřejného prostranství, opravy a doplnění odpadkových 
košů, opravy a doplnění laviček,… Každoročně narůstá objem odpadu z úklidu a rozsah 
uklízených ploch.  

 
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (5.500 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 
 
Společné prostory zámku spravují také Technické služby Moravská Třebová, s.r.o. 

V roce 2018 jsou vyčísleny souhrnné náklady na správu ve výši 260 tis. Kč a zahrnují - 
náklady na opravy okapů a oplechování vč. oplechování hlavního portálu (135 tis. Kč), 
opravu hlavní vstupní brány zámku (60 tis. Kč) a ostatní drobnější opravy a údržbu (65 tis. 
Kč). 

 



 

Komentář k rozpočtu města na r. 2018    strana 15 

 

Správa objektů vybudovaných v rámci projektu Cesta od renesance k baroku 
 
Rozpočet ve výši 340 tis. Kč zahrnuje náklady na údržbu zeleně v objektu zámku, 

zámeckých zahrad a kolem Brány času, náklady na opravu elektroinstalace zámeckého 
nádvoří a Brány času, elektromateriál,… 

 
Provoz veřejného WC 
 
Město začalo od roku 2018 provozovat nové veřejné WC i v budově autobusového 

nádraží.  
Návrh rozpočtu na provoz veřejného WC u bývalé tržnice v roce 2018 (310 tis. Kč) 

zahrnuje mzdy obsluhy, náklady na správu, odměnu správci, drobný materiál a opravy.  
Návrh rozpočtu na provoz veřejného WC v budově autobusového nádraží v roce 2018 

(275 tis. Kč) zahrnuje mzdy obsluhy, drobný materiál a opravy. 
 
Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 
 
Jedná se o úhradu nájmu za pozemky pod čističkou odpadních vod, které zatím nebyly 

převedeny do vlastnictví města. 
 
Opravy kanalizace města dle plánu obnovy 
 
Součástí návrhu rozpočtu města na rok 2018 je souhrnná částka 8 mil. Kč, určená 

zejména na financování akce Dezodorizace ČOV Linhartice. Předmětem projektu, na který 
byla úspěšně podána žádosti o dotaci v rámci výzvy 5/2017 Národního programu životního 
prostředí (Prioritní oblast 2 Ovzduší, Podoblast 2.1 Emise ze stacionárních zdrojů) 
je řešení dezodorizace vzdušiny z kalového hospodářství ČOV Linhartice systémem 
aerovaných nádrží a haly na odvodnění kalů. Technologický proces (technologie 
fotokatalytické likvidace zápachu) využívá UV záření k účinného odstraňování pachových 
látek.  

Dále je v rámci rozpočtu vytvořena určitá rezerva na nepředpokládané opravy 
kanalizací ve městě. 

 
Skupinový vodovod Moravskotřebovska 

 

Svazek obcí se obrátil na město se žádostí o 2 neinvestiční dotace na 2 plánované 
výměny vodovodů v roce 2018 (vodovod v ulici Lanškrounská a J. K. Tyla). Celkové 
předpokládané náklady na akce jsou vyčísleny na 3.270 tis. Kč, dle stanov svazku 
se dotčená obec, popř. město, na akcích podílí 5 % z ceny díla (165,50 tis. Kč). 
 

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

ze skutečných nákladů roku 2017. Dotace na mzdy zohledňující odlišnosti související 
jednak se změnami platových tarifů, dále také meziročními změnami v personálním 
obsazení, nemocností pracovníků,… 

 
Do rozpočtu je také zahrnuta záloha poskytnutá Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy na realizaci projektu podpořeného z EU, z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání pro I. MŠ Piaristická ve výši 245,40 tis. Kč. 
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Do provozní části rozpočtu města jsou u mateřských škol dále zahrnuty následující 
akce: 

 
Rozsáhlejší opravy objektů školek: 
- MŠ Piaristická – rekonstrukce elektroinstalace II. NP – 580 tis. Kč 
- MŠ Piaristická – obnova fasády budovy ve dvoře – 300 tis. Kč 
- MŠ Sušice - oprava omítek, odvod vlhkosti a oprava podlahy – 450 tis. Kč 
- MŠ Sušice – oprava dešťového svodu ze střechy – 50 tis. Kč 
- MŠ Boršov – oprava části soklu, okapový chodník, hromosvod – 300 tis. Kč 
- MŠ Boršov – oprava okapů na budově – 60 tis. Kč 
- MŠ Boršov – vložkování komínů – 50 tis. Kč 
- MŠ Jiráskova - rekonstrukce hracích prvků zahrady – 200 tis. Kč 
- MŠ Tyršova – rekonstrukce hromosvodu – 200 tis. Kč 
- MŠ Tyršova – rekonstrukce střechy - dokončení – 300 tis. Kč  
 

 
Základní školy 
 
Běžné provozní rozpočty školských zařízení jsou (stejně jako u MŠ) nastaveny dle 

skutečnosti roku 2017. Povozní rozpočet ZŠ Palackého je snížen s ohledem na omezené 
provozní náklady související s uzavřením školního bazénu. Dotace na mzdy ZŠ Čs. 
armády odráží zatím jen orientační potřebu dofinancování do 31. 8. 2018.  

 
Součástí rozpočtu města jsou také výdaje na zpracování průběžné monitorovací zprávy 

projektu Realizace úspor energie ZŠ Palackého (5 tis. Kč).  
 
Do provozní části rozpočtu města jsou u základních škol dále zahrnuty následující akce: 
 
Rozsáhlejší opravy objektů škol popř. dovybavení: 
- ZŠ Čs. armády – dovybavení učeben – 200 tis. Kč (nábytek) 
- ZŠ Čs. armády – výměna oken – 2. etapa – 2.500 tis. Kč  
- ZŠ Čs. armády – rekonstrukce elektrorozvodů – 2. etapa – 1.260 tis. Kč 
- ZŠ Palackého – rekonstrukce rozvodného kanálu – 700 tis. Kč 
- ZŠ Palackého – rekonstrukce pavilonu toalet U15 – 300 tis. Kč 
- ZŠ Palackého – oprava elektrických rozvaděčů a pojistných skříní – 100 tis. Kč 
- ZŠ Kostelní nám. – výměna oken – 2. NP – 1.450 tis. Kč  
- ZŠ Kostelní nám. – výměna radiátorů – 2. NP – 460 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 2017 činily 9.180 Kč, pro rok 2018 
je předpokládán výnos na 1 žáka ve výši 13.740 Kč.  

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

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

(2.000 Kč/1 student) a také z předpokladu přiznání dalších 3 stipendií od září roku 2018. 
 
Dům dětí a mládeže 
 
Návrh provozního rozpočtu této organizace vyšel ze skutečnosti roku 2017 (při 

předpokladu zapojení vlastních příjmů do činnosti). V roce 2018 je zohledněna v rámci 
provozní dotace výše ročních odpisů nového vozidla. 

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 bude pořádat 
již 2. ročník celorepublikové soutěže mažoretek (příspěvek města 10 tis. Kč). 

Příspěvková organizace, stejně jako v minulých letech, požádala i o poskytnutí 
mimořádné dotace na pokračování oprav hvězdárny (5 tis. Kč). 

Součástí návrhu rozpočtu jsou dále výdaje na nezbytné opravy objektu a jeho okolí, 
které vzešly z pravidelné prohlídky objektu pracovníky odboru rozvoje města – generální 
oprava střechy (1.570 tis. Kč), oprava příjezdové cesty (100 tis. Kč) a výměna dveří 
garáže (50 tis. Kč). 

  
Základní umělecká škola 
 
Provozní rozpočet příspěvkové organizace odpovídá, stejně jako u ostatních 

příspěvkových organizací, skutečnosti roku 2017.  
Dále je součástí rozpočtu v roce 2018 dotace na pořádání festivalu Moravskotřebovské 

arkády a Výtvarný svět na zámku (300 tis. Kč). 
V rámci rozpočtu města je vytvořena rezerva na doplatek mezd pracovníků ZUŠ 

z rozpočtu zřizovatele. 
Ve školním roce 2017/2018 došlo v ZUŠ k velkému poklesu žáků oproti roku 

předchozímu (pokles o 54 žáků k 30. 9. 2017).  Z tohoto důvodu bude dotace na mzdy 
poskytovaná Pardubickým krajem nedostatečná. 
  Důvody meziročního poklesu stavu žáků jsou následující: 

1. Výrazný úbytek žáků výtvarného oboru - ve 2. polovině srpna 2017 oznámila řediteli 
školy učitelka výtvarného oboru, že od září nenastoupí, protože má rizikové 
těhotenství. Vedení školy se podařilo zajistit kvalifikovaný zástup. Zastupující 
pedagog však po 2 týdnech práce řediteli školy oznámil, že ho práce s dětmi 
nenaplňuje a rozvázal pracovní poměr. V elektronické dokumentaci školy bylo ve 
výtvarném oboru evidováno více než 130 žáků. V posledním zářijovém týdnu 
zastupující pedagog řediteli oznámil, že 60 zapsaných dětí nebude pokračovat. 
Stavy žáků se uzavírají k 30. září, takže již nebyl časový prostor na situaci 
reagovat. Žáci jsou také často vázáni i na osobu vyučujícího. 

2. Úbytek žáků v hudebním oboru - zde se jedná o úbytek žáků u jedné vyučující, 
se kterou škola, po vzájemné dohodě, ukončila spolupráci. Na počátku školního 
roku měla evidováno 39 žáků. Z tohoto počtu pokračuje pouze 11 žáků. U ostatních 
vyučujících k poklesu v počtu žáků nedošlo.  

Škola v návaznosti na tuto situaci snížila úvazky v následujících studijních zaměřeních -  
v oboru výtvarném, hudebním, tanečním a literárně dramatickém. Celková úspora  
mzdových prostředků po těchto úpravách činí cca 160 tis. Kč. Již od října škola provádí 
výraznější nábory na příjem nových žáků a udržení stávajících, aby došlo ke stabilizaci 
v počtu žáků a k 30. 9. 2018 se situace neopakovala. Z tohoto důvodu také není možné 
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tak výrazné krácení úvazků pracovníků, které by snížilo potřebu finančních prostředků na 
mzdy na úroveň dotace od Pardubického kraje.  

Potřeba dofinacování z rozpočtu města bude upřesněna ve vazbě na schválený 
rozpočet od Pardubického kraje, proto je v rámci rozpočtu zatím vytvořena pouze rezerva 
na předpokládaný doplatek mezd.  

 
Gymnázium Moravská Třebová  

  
Město Moravská Třebová podporuje dojíždějící studenty gymnázia již od školního roku 

2014/2015. Návrh pro školní rok 2018/2019 vychází ze záměru podpory formou úhrady  
50 % nákladů na ubytování v domovech mládeže ve městě (vojenská škola nebo 
Integrovaná střední škola MT). Počet dojíždějících žáků klesá. 

 
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 
2018 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 2015–2018. 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

2015 

požadavek

2016 

požadavek

2017 

požadavek

2018 

požadavek

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

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

kanc. potřeby (papír, cartridge do 

tiskáren a kopírky, servis PC…) 72 000 Kč 60 000 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 32 000 Kč 32 000 Kč 32 000 Kč

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

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

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

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

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

náklady na brigádníka (SO, NE, st. 

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

Roční náklady CELKEM 638 600 Kč 790 000 Kč 803 000 Kč 803 000 Kč  
 
Skutečná výše příspěvku města v roce 2015 činila 600 tis. Kč, v roce 2016 pak 790 tis. 

Kč a 803 tis. Kč  roce 2017. Požadavek na provozní dotaci v roce 2018 zůstává oproti roku 
2017 nezměněn a činí 803.000 Kč. 

 
 



 

Komentář k rozpočtu města na r. 2018    strana 19 

 

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 
listů (celkem vč. roznosu cca 600 tis. Kč). Počet vkladných listů meziročně roste, což má 
vliv na náklady na tisk i na cenu roznosu. 

 
Městská knihovna 

 
Celkový provozní rozpočet je nastaven na skutečnost roku 2017, došlo pouze 

k zohlednění požadavku na pořízení nového knihovnického SW (předpokládané náklady 
ve výši cca 40 tis. Kč). 

Mzdový rozpočet organizace odráží změny v platových tarifech zaměstnanců v souladu 
s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým došlo k navýšení základních platů ve veřejné 
správě od 1. 11. 2017 o cca 10 %. 

Náhrada platu – rezerva – v rámci rozpočtu města je vytvořena rezerva na doplatek 
náhrady platu pracovnice knihovny. Ke dni 30. 4. 2015 byl s dotčenou pracovnicí rozvázán 
pracovní poměr.  Pracovnice poté podala žalobu na příspěvkovou organizaci na 
neplatnost výpovědi, kterou Okresní soud ve Svitavách 26. 1. 2016 zamítl. Žalobkyně se 
proti rozsudku odvolala. Krajský soud v Pardubicích 24. 11. 2016 rozsudek Okresního 
soudu Svitavy zvrátil a rozhodl o neplatnosti výpovědi ovšem bez vyčíslení náhrady mzdy 
po dobu neplatné výpovědi. 14. 3. 2017 bylo proti tomuto rozhodnutí ze strany knihovny 
podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, které bylo také zamítnuto. Městská knihovna 
proto 22. 12. 2017 podala stížnost k ústavnímu soudu. V současné době trvá spor 
o náhradu platu za dobu neplatnosti výpovědi. 16. 5. 2017 Okresní soud Svitavy vydal 
platební rozkaz na náhradu platu a 14. 11. 2017 bylo na jednání Okresního soudu Svitavy 
rozhodnuto ve prospěch žaloby a přiznání platu bez jakékoli moderace (vč. doby, kdy byla 
pracovnice zaměstnána u jiného zaměstnavatele). Proti tomuto rozhodnutí bylo ze strany 
knihovny podáno odvolání, které sporuje jednak výpočet náhrady platu a nedostatečné 
posouzení okolnosti pro uplatnění moderačního práva soudem. Rozsudek zároveň 
nezohledňuje ani již vyplacenou náhradu platu za prvních 6 měsíců výpovědi. K dnešnímu 
dni tedy příspěvková organizace uhradila pracovnici pouze náhradu mzdy za nesporných 
prvním šest měsíců neplatnosti výpovědi (1. 5. – 31. 10. 2015), další náhrada mzdy za 
období 1. 11. 2015 – 21. 1. 2017 dosud nebyla vyplacena. O všech realizovaných 
právních krocích byl zřizovatel příspěvkové organizace informován a byly s ním 
konzultovány. Již nyní je zřejmé, že není ve finančních možnostech příspěvkové 
organizace uhradit doplatek náhrady platu a soudní výlohy s tím spojené z vlastních 
zdrojů. Proto je za tímto účelem vytvořena rezerva v rámci rozpočtu města, která bude 
uvolněna v případě, že v roce 2018 bude vydáno soudní rozhodnutí, kterým bude 
knihovně uložena povinnost úhrady v této věci.   Není na místě předjímat výsledek 
odvolacího řízení, je však vhodné se připravit na plnění, bude-li uloženo pravomocným 
rozsudkem odvolacího soudu. 
 

Kulturní služby 

 
Příspěvková organizace vrátila část nevyčerpané dotace na zajištění kulturních 

programů v roce 2017 do rozpočtu města ještě vloni (dotace nebyla vyčerpána zejména 
z důvodu pořádání oslav 760 let města, které byly dotovány samostatnou rozpočtovou 
položkou). Navýšení provozní dotace pro kulturní centrum v roce 2018 souvisí 
s plánovaným posílením vlastního kulturního programu organizovaného příspěvkovou 
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organizací v průběhu celého roku 2018 - celkový rozpočet těchto kulturních akcí je 
předběžně vyčíslen na 3.300 tis. Kč (vč. Hřebečského slunovratu, jehož pořádání 
v letošním roce zaštiťuje naše příspěvková organizace). Nejvýznamnějšími kulturními 
akcemi v letošním roce budou - Dny slovenské kultury nově pořádané červnu, Hřebečský 
slunovrat, Fotofestival, Kejkle a kratochvíle, Moravskotřebovský bramborák,… 

Mzdový rozpočet oproti roku 2017 zohledňuje jednak navýšení platových tarifů 
zaměstnanců o cca 10 %, dále také navýšení počtu externistů v Kulturním centru ze 3 na 
4 vč. navýšení jejich hodinové mzdy ze 100 Kč na 150 Kč. 

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

 
Nákup sbírky uměleckých předmětů - zámek 

 

V roce 2016 město odkoupilo část předmětů ze sbírky soukromé osoby dlouhodobě 
vypůjčených do expozic našeho zámku (28 položek uměleckých předmětů). 

V rámci rozpočtu letošního roku je plánováno pokračování v odkupu, jedná 
se o exponáty, které zdobí nejnavštěvovanější zámeckou expozici Poklady Moravské 
Třebové.   

 
Sbor pro občanské záležitosti 
 
Rozpočet roku 2018 vychází z rozpočtu roku 2017 (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. 

 
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. 

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

(informační kartičky, letáky, skládačky, mapy, tašky, kalendáře, bonbóny, lízátka, tužky, 
klíčenky balónky,…). Rozpočet zahrnuje dále inzerci v katalozích, účast na veletrzích 
cestovního ruchu, opravy turistických tabulí, nové dopravní značení upozorňující 
na památkovou zónu města, fotografické práce, reklamu města, reportáže 
Moravskotřebovské televize, náklady spojené s Cenou města… 
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Příspěvek na provoz TJ Slovan 
 

V následující tabulce je uvedeno porovnání neinvestičního rozpočtu TJ Slovan v letech 
2016 a 2017 vč. požadavku na rok 2018. Podrobný komentář je uveden v následujícím 
textu. 

 

TJ Slovan 2016 2017 2018

činnost TJ 2 675 000 2 984 000 3 228 000

náklady na správu sportovních zařízení 1 850 000 2 338 000 2 375 000

energie 590 000 600 000 600 000

odměny trenérům 1 136 000 1 336 000 1 839 000

ostatní aktivity 420 000 305 000 255 000

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

výměna oken fotbalových šaten 0 250 000 0

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

CELKEM 7 479 000 8 493 000 8 977 000

 
Činnost TJ Slovan zahrnuje náklady spojené se sportovní činností jednotlivých oddílů - 

doprava na soutěže, registrační poplatky, náklady na rozhodčí při domácích zápasech 
a režijní náklady - 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, část nákladů na správu zimního stadionu a náklady na správu 
tenisových a volejbalových kurtů. 

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

Příspěvek na odměny trenérům ve výši 1.839.000 Kč meziročně roste o 553.000 Kč. 
Tyto prostředky jsou rozdělovány na základě smluv s jednotlivými trenéry mládeže. 
Navýšení prostředků je požadováno oddíly volejbalu a fotbalu, kde došlo k nárůstu počtů 
sportující mládeže a tím nárůstu práce trenérů. 

Do položky ostatních aktivit je v roce 2018 zahrnut příspěvek na dopravu volejbalového 
oddílu na turnaj do Vlaardingenu (15.000 Kč), na turnaj v sálovém fotbale (30.000 Kč), na 
organizaci letního tréninkového kempu mladých hokejistů a zájezdu do Bánské Štiavnice 
(100.000 Kč), na organizaci seriálu cyklistických závodů Cykloman a Cyklománek 2018 
(70.000 Kč), na organizaci akcí Vandr skrz Maló Hanó a Strašidla (25.000 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. 

Dále si tělovýchovná jednota požádala o investiční dotace na 1. etapu oplocení areálu 
z ulice Nádržní (400.000 Kč), na nákup vřetenové sekačky (400.000 Kč), na povrchovou 
úpravu hřiště C (600 tis. Kč) a umělé osvětlení hřiště A (1,3 mil. Kč). Část těchto 
požadavků je 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 2018 ve výši 120 tis. Kč vychází z rozpočtu roku 2017 a obsahuje 

i realizaci projektu s názvem Studentské zastupitelstvo – projekt pro žáky základních 
a středních škol, během kterého si studenti vyzkouší roli zastupitelů a společně 
s komunálními politiky svého města řeší reálné místní problémy. 

 
Lesní hospodářství 
 
Rozpočet v roce 2018 zahrnuje správu lesů ve vlastnictví města (odměna odbornému 

lesnímu hospodáři, výsadbu dřevin,… – 75 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 2018 vychází ze skutečnosti roku 2017, 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, Lokální biocentrum Knížecí louka 
 
Rozpočet v roce 2018 již zahrnuje jen výdaje na administraci těchto projektů 

spolufinancovaných s EU v rámci OPŽP po jejich ukončení – zejména výdaje 
na zpracování monitorovacích zpráv v průběhu udržitelnosti projektů. U položky 
Revitalizace roku Třebůvky v lokalitě Knížecí louka je součástí rozpočtu i úhrada 
nájemného za zrevitalizované pozemky, které nejsou ve vlastnictví města. 

  
Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 
 
V rozpočtu je 60 tis. Kč určeno na realizaci opatření k utlumení populace holubů, 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), 10 tis. Kč na aktualizaci digitálního povodňového 
plánu, 25 tis. Kč na provoz a údržbu lokálního výstražného systému, 15 tis. Kč na tiskopisy 
pro úsek rybářství a rybářský stejnokroj, 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 20 tis. Kč na roční vyhodnocení 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 2018 (v rámci žádosti je vyčleněn spolupodíl 
města ve výši 4.250 tis. Kč).  

Dále je součástí rozpočtu města i oprava střechy po vichřici, řešená v rámci pojištění 
města proti živelným událostem. 
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Centrum volného času 
 

Náklady na mzdy Centra volného času v Moravské Třebové odráží změny související 
s nařízením vlády č. 168/2017 Sb., kterým byly navýšeny platové tarify o 10 % od 1. 7. 
2017 a nařízením vlády č. 340/2017 Sb. a následně nařízením vlády 341/2017 Sb., 
kterými byly navýšeny platové tarify o 10 % s účinností od 1. 11. 2017.  

Provozní rozpočet vychází ze skutečnosti roku 2017 a také z podané žádosti o dotaci 
pro rok 2018. 

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 vyčíslen na stejnou výši, dotace nebyla krácena). Zatím jsme ale neobdrželi 
rozhodnutí, proto bude případná poskytnutá dotace předmětem následných rozpočtových 
úprav. 

 
Charita Moravská Třebová – sociální služby 
 

Charita Moravská Třebová požádala město o dotaci 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.  

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.  

Oblastní charita dále provozuje Centrum pěstounské péče Cesta, Dobrovolnické 
centrum, půjčovnu kompenzačních pomůcek, Centrum humanitární pomoci a od 1. 1. 
2018 také pečovatelskou službu. 

 
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. 

Projekt sociálně aktivizační služby Drž se na uzdě! je realizován od roku 2010. V roce 
2017 poskytovalo občanské sdružení v rámci tohoto projektu sociální službu 6 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 2017 
klub pravidelně navštěvovalo 70 dětí.  

I v roce 2018 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. 
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Bezpečnost a veřejný pořádek 
 

Návrh částky objemu mzdových prostředků městské policie zohledňuje jednak navýšení 
platových tarifů o 10 % v závěru roku 2017 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 nárůst provozního rozpočtu je dán jednak potřebou pořízení výstroje pro 
nového strážníka a obměnou ošacení ostatních strážníků, dále pak potřebou absolvování 
prolongačních a rekvalifikačních kurzů. 

 
 
Správa pracoviště kamerového systému a PCO 
 
Rozpočet zahrnuje náklady na správu stávajícího pracoviště kamerového systému 

a pultu centrální ochrany (cca 120 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, předpokládaná spoluúčast města na projektu Moravská Třebová 
ou – Resocializační program pro predelikventy, zajišťovaném Bonanza Vendolí, z. ú., 
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, částečnou obnovu ochranných pomůcek, dovybavení jednotek (přejezdové 
můstky, přilby, nářadí, svítilny,…) a refundace mezd.  

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

Staré Město pro rok 2018. Nedochází k meziročnímu nárůstu poskytovaného provozního 
příspěvku.  

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 v roce 2018 
vychází ze zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mj. novelizuje zákon o obcích, a od 1. 1. 
2018 došlo ke změně koncepce odměňování členů zastupitelstva a současně ke zvýšení 
maximální výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstev (novou výši odměn schválilo 
zastupitelstvo města na svém jednání 11. 12. 2017). Dále jsou do rozpočtu také zahrnuty 
odměny (odchodné) vyplácené v případě skončení funkčního období starosty 
a místostarostů.  
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U odměn ostatním členům komisí a výborů je oproti skutečnosti 2017 navrženo zvýšení 
o 10 %, které kopíruje zvýšení tarifů zaměstnanců veřejné správy. 

Zastupitelé mají také nově nárok na úhradu nákladů na vzdělávání související 
s výkonem jejich funkce. 
 

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 2018: 
 nařízení vlády č. 340/2017 Sb. a následně nařízení 341/2017 Sb., kterými byly 

navýšeny s účinností od 1. 11. 2017 platové tarify zaměstnanců ve veřejné správě 
 o 10 %, 

 novela nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, kterým byly některé práce 
zařazeny do vyšší platové třídy s důsledkem navýšení platových tarifů, 

 usnesení rady města z 22. 1. 2018, kterým byl navýšen počet úvazků na odboru 
rozvoje města o 1 pracovní úvazek. 

 
Ostatní osobní výdaje  

Návrh rozpočtu vychází z rozpočtu roku 2017. 
  
Náhrady mezd v době nemoci  
 
Návrh vychází z rozpočtu roku 2017, oproti skutečnosti minulého roku je v rámci 

rozpočtu vytvořena určitá rezerva. 
 
Daň z převodu nemovitosti, věcná břemena, geometrické plány,… 
 
Rozpočet vychází z rozpočtu roku 2017. 
 
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 předpokládané výdaje na právní 
zastoupení města ve 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 2018 vychází ze skutečných nákladů roku 2017. 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 2018 jsou kromě běžných provozních výdajů plánovány i výdaje na 
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splátky nového služebního vozidla pořízeného v roce 2017 pro výkon této agendy. Tyto 
výdaje jsou 100% kryty z dotace na výkon SPOD poskytované Ministerstvem práce 
a sociálních věcí. 

Novou položkou v rozpočtu roku 2018 jsou výdaje na nastavení systému zabezpečení 
osobních údajů (GDPR). Jedná se o dodávku služeb nastavení systému zabezpečení 
osobních údajů pro městský úřad, městskou policii, Centrum volného času, příspěvkové 
organizace a obchodní společnost včetně zajištění externího pověřence pro ochranu 
osobních údajů. 

Povinnost vyplývá z 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 - 
General Data Protection Regulation). 

Součástí rozpočtu v roce 2018 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 2018 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 890 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.  

 
Rozpočet informatiky se člení do několika podskupin: 

 
Technická podpora softwaru (1.100 tis. Kč) 

 
Nejpodstatnější část provozního rozpočtu tvoří platby za technické podpory 

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

 
Platby poskytovateli internetových služeb a správcům doménových záznamů, stejně 

jako udržovací poplatky za registrované domény.  
 
Nákup a aktualizace software (60 tis. Kč) 

 
V této části je navrženo pořízení SW pro vidimaci a legalizaci s napojením na základní 

registry, SW pro automatické sledování insolvenčních řízení a licence SW IBN Notes pro 
zabezpečenou komunikaci s obchodní společností města.  
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Hardware a tonery (690 tis. Kč) 
 

Tuto část tvoří obnova stávající výpočetní techniky – PC a monitory (180 tis. Kč), 
pořízení nových zařízení – 170 tis. Kč (1 tablet pro práci v terénu, notebooky pro nové 
členy rady města, nový kamerový bod – webová kamera na Knížecí louce), opravy 
stávajícího hardwaru (40 tis. Kč) a nákup tonerů, popř. náklady na tisk (300 tis. Kč). 

  
Služby informačních systémů (185 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, obnova certifikátů a integrace ORACLE na podporovanou verzi. 

 
Krizové řízení 
 
Jedná se o finanční náklady spojené s vybavením pracoviště krizového řízení, 

materiálového vybavení členů krizového štábu, bezpečnostní rady města,…  
 
Volby prezidenta ČR 
 
Součástí rozpočtu v letošním roce jsou výdaje na dvoukolové volby prezidenta, které 

proběhly v lednu. Dotace poskytnutá na organizaci voleb nepokrývá výdaje v plném 
rozsahu, o doplatek dotace budeme žádat v rámci finančního vypořádání za rok 2018. 

 
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.  

 
Výzva 033 OPZ (PO Efektivní veřejná správa)  
 

Součástí návrhu rozpočtu jsou i výdaje realizovaného 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) 
Projekt bude v letošním roce ukončen. 
 
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,… 
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Poskytnuté dary 
 

Součástí rozpočtu v roce 2018 (stejně jako v předchozích letech) je dar Dětskému 
domovu Moravská Třebová (ve vazbě na vzdání se odměny 1 člena rady města od září 
2015). Výše daru stoupá s ohledem na změny výše odměn zastupitelům od roku 2018. 

 
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,… 
 

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 
 
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).  

 
Vratka dotace volby, ostatní odvody – město v roce 2017 nevyčerpalo v plné výši 
poskytnutou dotaci na přípravu voleb prezidenta, nevyčerpanou část dotace jsme vrátili do 
státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2017 v lednu 2018.  

 
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 
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na zabezpečení dopravní výchovy v předškolních a školních zařízeních, popř. na pořízení 
prvků zvyšujících bezpečnost v dopravě (zrcadla, příčné prahy,…). 

 
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 2018 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 2018 jsou předpokládané výdaje na realizaci 

výběrového řízení na dodavatele energie a plynu pro rok 2019 (odhad cca 80 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 očekávanou odměnu za vygenerovanou nadúsporu v roce 
2017 v rámci realizace tohoto projektu ve výši 40 % (cca 1.000 tis. Kč). 

 
Městský architekt 
 
Spolupráce s městských architektem byla zahájena v roce 2017. 
 
ZTI lokality pro bydlení - lokalita Strážnického – vynětí ze ZPF 
 
Město bude, ve vazbě na výstavbu technické infrastruktury v lokalitě pro bydlení v ulici 

Strážnického, v rámci které byl zbudován zasakovací objekt pro odvedení dešťových vod 
z povrchu komunikace, v letošním roce hradit poplatek za odvod za trvalé odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu. 

 
Aktualizace ÚAP 
 
Rozpočet zahrnuje výdaje na pravidelnou aktualizaci územně analytických podkladů. 
 
Územní studie Hřebečká 
 
O zpracování územní studie bylo rozhodnuto již v roce 2017. Je to vhodné řešení pro 

koordinaci zájmů města a zájmu investorů v lokalitu bytových domů (a navazující území) 
ul. Hřebečská. 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 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.  
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Úložiště zeminy Hřebečská 
 
S ohledem na záměr využívání části lokality za ulicí Hřebečskou, jako úložiště zeminy, 

je třeba provést předběžný a podrobný geologický průzkum v rozsahu závazných norem 
ČSN 83 8030 a ČSN 83 8032. Kromě těchto geologických prací bude nutné také 
zpracovat podrobné geodetické zaměření a stanovit kubaturu zeminy, realizovat 
projektovou přípravu, zpracovat a projednat manipulační řád a plán monitoringu úložiště. 
Po povolení stavby bude nutné pozemek oplotit a upravit figuru současné deponie tak, aby 
bylo možné plochu pro skládkování maximálně využít.  

 
 
Průmyslová zóna – územní studie 
 
Předmětem zpracování této studie je návrh urbanistického a dopravního řešení celého 

území. Jedná se zejména o návrh nové průmyslové zóny města, včetně zajištění 
dopravního napojení ve vazbě na silnici I/35, a návrh odstavných ploch dopravy v klidu i 
pro stávající výrobní objekty a další objekty a návaznosti – na stávající průmyslovou zónu, 
obchvat města, páteřní ulici Svitavskou a obytné území, včetně jeho rozvoje.  Výstupem 
bude návrh celkového koordinovaného rozvoje území. 
 
 
Níže v textu je uveden komentář k návrhu rozpočtu u položek Rozsáhlejších oprav 
majetku v městské památkové rezervaci (strana 13 tabulkové části rozpočtu města 
na rok 2018). 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 a dále také akce kryté pouze z vlastních rozpočtových 
zdrojů města. 
 

Obnova čelní fasády zámku 
 
Na základě požadavku plynoucího z dlouholetého plánu oprav zámku správcem 

(obchodní společnost města – Technické služby Moravská Třebová, s.r.o.) byla 
do rozpočtu navržena obnova fasády z průčelí zámku. Stav fasády je v současné době 
úměrný stáří a údržbě. Obnova bude kryta z 50 % z rozpočtu města a z 50 % z dotace 
Programu regenerace MPR z Ministerstva kultury. 

 
 
Obnova střechy Olomoucká 2 – budova MÚ 
 
Obnova střechy objektu městského úřadu v ul. Olomoucká je součástí dlouhodobého 

plánu oprav objektů městského úřadu. Stávající střecha neplní požadovanou funkci 
nepropustnosti pro srážkové vody, krytina vlivem stáří a povětrnostních podmínek netěsní, 
je na některých místech zdeformovaná, hrozí zatékání srážkových vod a narušení dřevěné 
konstrukce krovu včetně zabednění střechy. Částka navržená v rozpočtu je určena 
na provedení očištění některých částí střechy, vyčištění okapů, dvojí nátěr střechy 
a klempířských prvků, hromosvodů, sněhových zábran. Dále počítáme i s přikotvením 
utržených a uvolněných šablon. I tato akce je zařazena do Programu regenerace MPR 
v roce 2018. 
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Restaurování barokního kříže nad Udánkami – 2. etapa 
 

Stav kříže byl havarijní, hrozila úplná destrukce a zřícení. V loňském roce byla 
provedena 1. etapa restaurování kříže v hodnotě 150 tis. Kč podpořená z Programu 
stavební obnovy kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru 
v Pardubickém kraji pro rok 2017, Podprogram C – Zachování a obnova drobných objektů 
památkového charakteru. Součástí letošního rozpočtu jsou náklady na dokončení 
restaurování kříže, opět s předpokládanou spoluúčastí z výše uvedeného dotačního titulu. 

  

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - ul. Cihlářova 
 

V souladu s požadavkem Komise památkové péče je do rozpočtu navrženo 
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Akce je zařazena do Programu regenerace 
MPR v roce 2018, město bude z vlastních rozpočtových zdrojů hradit neuznatelné náklady 
– DPH a restaurátorskou zprávu. 

 

Obnova hradby - ul. Marxova 

Hradební zdivo se nachází v jižní části městské památkové rezervace města Moravská 
Třebová a odděluje soukromé pozemky od prostor veřejných. Součástí rozpočtu je obnova 
zbývající části hradby v ul. Marxova. Jedná se o parcelační hradbu, která je v havarijním 
stavu v délce cca 17 m. I tato akce je zařazena do Programu regenerace MPR. 

 
Restaurování morového sloupu 

V souladu s doporučením Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Pardubicích bude v letošním roce zahájeno restaurování morového sloupu 
na nám. T. G. Masaryka. Z rozpočtu města by měly být hrazeny neuznatelné náklady akce 
- lešení - stavba, pronájem, zbourání, doprava, DPH, restaurátorská zpráva. Vlastní 
restaurátorské práce by měly být kryty z dotace z Programu regenerace MPR. 
Předpokládáme realizaci akce ve dvou etapách v letech 2018–2019. 

 
Muzeum - obnova fasády  

Projektová dokumentace na obnovu soklové části fasády muzea, která je ve špatném 
stavu. Součástí rozpočtu v letošním roce je již vlastní obnova fasády. Město podalo 
na obnovu fasády žádost o dotaci z Programu stavební obnovy kulturních památek 
a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2018, 
Podprogram C – Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru. 

 

Muzeum – oprava střechy 

Stav střechy je havarijní, k jejímu dalšímu poškození došlo při vichřici na podzim 
minulého roku. Bohužel není znám žádný dotační titul, ze kterého by bylo možné obnovu 
střechy alespoň z části hradit. V současné době probíhá zpracování projektové 
dokumentace. Navržená částka na zpracování projektové dokumentace a generální 
opravu střechy je pouze odhadnuta. 
 

PD – příprava obnovy památek v MPR 2019 

Jedná se částku určenou na zpracování PD na obnovu památek pro možnost čerpání 
finančních prostředků z dotačních titulů v dalších letech. 
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Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukromým vlastníkům 

Součástí rozpočtu města je souhrnný příspěvek - spolupodíl města na akce soukromých 

vlastníků podpořené z Programu regenerace MPR z Ministerstva kultury ČR v roce 2018. 

 

 

6. Investiční výdaje – třída 6  
 
U prvních 4 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 – 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. V současné době probíhá zadávací řízení 
na zhotovitele stavby. Projekt bude v letošním roce dokončen. 
 

 Rozšíření sběrného dvora Mor. Třebová - projektová příprava - součástí 
rozpočtu města jsou výdaje na přípravu projektu zaměřeného na rozšíření 
sběrového dvora spolufinancovaného z prostředků EU. 
 

  Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové - projektová 
příprava – se záměrem rozšíření sběrového dvora souvisí i projekt zaměřený 
na pořízení techniky a kontejnerů pro sběrový dvůr. I tento projekt by měl být 
podpořen z prostředků EU a v letošním roce proběhnou pouze přípravné práce. 
 

 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. 
Žádost o dotaci byla podána na 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 by mělo proběhnout dopracování projektové dokumentace pro 
provedení staveb, vlastní realizace projektů (v případě schválení dotací), bude 
pravděpodobně zahájena na přelomu roků 2018, 2019. 
Dotace činí cca 85 % celkových uznatelných nákladů akce. Předpokládané celkové 
náklady na realizaci projektů činí cca 22 mil. Kč. 
 

 Investice informatika – rozpočet zahrnuje následující položky: 
- elektronizace zadávacího řízení (150 tis. Kč) – 18. říjen 2018 je termínem povinné 

elektronické komunikace ve veřejných zakázkách prostřednictvím certifikovaného 
nástroje dle vyhlášky 260/2016 Sb., což je prováděcí předpis k novému zákonu 
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o zadávání veřejných zakázek.  Z tohoto důvodu je v rámci rozpočtu navržena 
odhadnutá částka na pořízení nástroje pro elektronické zadávání veřejných 
zakázek. 

- zveřejňování smluv v IS Registr smluv - integrace se spisovou službou (224 tis. Kč) 
- záměrem je do stávajícího modulu Smlouvy zapracovat nové zákonné povinnosti 
zejména v oblasti publikace smluv do informačního systému registru smluv (ISRS).  
Projektové řízení – rozšíření modulu (266 tis. Kč) – jedná se o zkvalitnění 
projektového portfolia v několika hlavních oblastech projektového listu. Jedná se 
zejména o práci s milníky projektu, harmonogramy, přepracování celkové masky 
projektu, ekonomické části (faktury), úkoly a výstupů do šablon. 

- agenda rady a zastupitelstva města – rozšíření modulu (175 tis. Kč) – jedná se 
o rozšíření modulu o off-line verzi v HTML formátu, kterou bude možno uložit na 
paměťová média (disk/flash disk/CD/DVD/…) a takto se doplní stávající 
funkcionalita on-line publikace. 

- multifunkční zařízení (50 tis. Kč) – obměna 1 zařízení z důvodu končícího 
servisního zabezpečení a s ohledem na životnost zařízení. 
Nástroj pro zveřejňování smluv v IS Registru smluv a rozšíření modulů Projektové 
řízení a Agenda rady a zastupitelstva města byly součástí naší žádosti o dotaci 
z IROP, výzvy 28 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. 
v minulém roce. Hodnocení žádosti však ani nebylo zahájeno z důvodu nedostatku 
finančních prostředků v rámci alokace této výzvy. 
 

 Investice MÚ - do rozpočtu je zařazeno pořízení nového služebního vozidla jako 
náhrada za služební automobil značky Škoda Fabia, který byl zakoupen v roce 
2006, v současné době má najeto 150 000 km. Stav vozidla je úměrný stáří a další 
udržování vozidla ve vozovém parku by znamenalo opakovaně vynakládat vyšší 
výdaje na jeho opravy a údržbu. 
 

 Výkupy pozemků – rozpočet zahrnuje výkupy pozemků v budoucí průmyslové 
zóně pro zřízení sjezdu, pozemků mezi průmyslovou zónou a Udánkami, pozemků 
od Povodí Moravy (pozemky dotčené in-line a cyklostezkou na Knížecí louce,…), 
pozemků pro výstavbu chodníku v Udánkách, pozemků pod cyklostezkou k Rehau, 
pozemků pod horní cestou v Udánkách, a dále výkupy od Státního pozemkového 
úřadu, popř. od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 

 Modernizace VO – splátka 2018 - 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 2018 – 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 
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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.     

 

 Rekonstrukce objektu Sociálních služeb MT vč. opravy střechy - 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. 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 Alzheimerovou nemocí v rámci sociální služby domov se zvláštním 
režimem. Stavební práce již byly zahájeny a musí být, v souladu s podmínkami 
dotace, ukončeny ještě v letošním roce. Do rozpočtu města jsou zahrnuty i výdaje 
na nezbytnou opravu střechy, která nebyla součástí původního projektu a na 
odsouhlasené vícepráce související s opravami omítek. 
 

 Sociální služby – rekonstrukce vodoinstalace kuchyně - jde o rekonstrukci 
vodoinstalace v kuchyni v objektu C Sociálních služeb. Budou vyměněny rozvody 
a všechny zařizovací předměty, akce nesouvisí s rekonstrukcí objektu 
spolufinancovaného s prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, ale jeví 
se jako vhodné a možné ji realizovat souběžně v součinnosti a pracemi spojenými 
s napojením kanalizace v kuchyni do nových rozvodů rekonstruovaného objektu C. 
 

 Sociální služby – doplnění vzduchotechniky kuchyně - rekonstrukce 
vzduchotechniky kuchyně v objektu C sociálních služeb také nebyla součástí 
projektu spolufinancovaného s prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. Jde 
o vybudování nových rozvodů vzduchotechniky vč. osazení rekuperační jednotky, 
ventilátorů a projekčních prací. 
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 Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého – 1. etapa realizace - v roce 2017 byla 
zpracována dokumentace pro provedení stavby na obnovu stávajícího zastaralého 
bazénu ZŠ Palackého. Navržená částka v rozpočtu města na rok 2018 je určena na 
přepracování projektové dokumentace ve variantě 2, která byla schválena 
Zastupitelstvem města dne 19. 2. 2018 a na úhradu nákladů na zadávací řízení. 
V roce 2018 se předpokládá i zahájení rekonstrukce, které by ale mělo být kryto 
z bankovního úvěru. Jednání o poskytnutí úvěru jsou teprve na začátku, bez 
schválení úvěrové smlouvy zastupitelstvem města není možné tento zdroj 
financování zahrnout do rozpočtu města. Přijetí bankovního úvěru na rekonstrukci 
školního bazénu tak bude předmětem následných úprav rozpočtu města v letošním 
roce. 
 

 Zázemí na Knížecí louce – dokončení -  v letošním roce budou hrazeny dílčí 
práce a dodávky na vybudovaném zázemí na Knížecí louce – dofakturace prací 
generálního dodavatele, dokončení vnější elektroinstalace, instalace veřejného 
osvětlení, dodávka hasicích přístrojů, zaměření stavby, polepy oken, … 
 

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

zahájeny již v roce 2016, pokračovaly v roce 2017 a budou dokončeny v roce 2018, 

součástí rozpočtu v letošním roce je doplatek nákladů dle smlouvy s dodavatelem. 

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

na vybudování jednostranného chodníku podél silnice II/368 a III/36823, v délce 

1.277 m s šířkou chodníku 1,5 m až 2,2 m, byly zahájeny již v roce 2017. 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 obdrželo na realizaci projektu dotaci z prostředků 

Státního fondu dopravní infrastruktury. Součástí rozpočtu města v roce 2018 jsou 

předpokládané náklady na dokončení chodníku vč. nákladů na autorský a technický 

dozor, majetková vypořádání,… 

 

 Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, MT – i 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 s celkovou délkou 746 m 

byla zahájena vloni na podzim. Na tento projekt město také obdrželo dotaci 

ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Součástí rozpočtu města v roce 2018 

jsou předpokládané náklady na dokončení stezky vč. nákladů na autorský 

a technický dozor, poplatky za uložení sítí, majetková vypořádání,… 

 

 Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT, projekt + žádost SFDI, částečná 
realizaci – v roce 2018 bude podána žádost o dotaci na II. etapu zvyšování 
bezpečnosti chodců a cyklistů v ulici Olomoucké. Jedná se o pravostranný chodník 
v délce 405 m od odbočky na ulici Horní východním směrem k mostu přes řeku 
Třebůvku. V roce 2018, v případě přiznání dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, předpokládáme úhradu nákladů za zpracování PD, podání žádosti 
o dotaci a části nákladů na realizaci (s ohledem na zkušenosti s projekty 
podpořenými ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017). 
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 Chodník Udánky – záměrem města je, z důvodu bezpečnosti chodců, vybudovat 
podél hlavního průchodu Udánkami chodník pro pěší. Chodník by měl být 
vybudován od stávajícího nového chodníku ukončeného před odbočkou na místní 
komunikaci vlevo od mostu s pokračováním přes stávající rozšířené prostranství po 
levé straně až k mostu na konci obytné části Udánek. Součástí stavby bude 
i přeložka NN vedení ČEZ a výměna sloupů veřejného osvětlení, které v současné 
době zabírají místo pro chodce. Požadavek na výstavbu chodníku vyplynul 
i z jednání na Veřejném fóru 2018. 
 

 ZTI Strážnického – stavební pozemky pro RD – součástí rozpočtu jsou náklady 
na dobudování infrastruktury pro 7 rodinných domů v lokalitě ulice Strážnického, 
u kterých již část infrastruktury byla vybudována v předchozích etapách. 
K dobudování zbývá přeložka kabelu NN, splašková a část dešťové kanalizace, 
plynovod a komunikace s veřejných osvětlením.  
 

 ZTI Dr. Loubala – stavební pozemky pro RD – PD – v roce 2018 je 
předpokládáno zpracování PD pro 6 parcel pro rodinné domy v lokalitě ulice Dr. 
Loubala. 
 

 Inženýrské sítě ulice Nová – stavební pozemky pro RD – jde o vybudování 
základní technické infrastruktury (vodovod, kanalizace a plynovod) pro bydlení 
v této lokalitě po demolici objektu v ulici Nová.  Připojení 4 rodinných domů k síti NN 
zajistí provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. 
 

 Rekonstrukce atletického stadionu, ZŠ Palackého – atletický ovál a sektory 
technických disciplín byly rekonstruovány v roce 2001. Vzhledem k vysoké 
zatíženosti a stáří umělého povrchu jsou již místa, kde je minimální tloušťka vrchní 
vrstvy, která chrání spodní vrstvu proti UV záření, aby nedošlo k jejímu poškození 
(možnému ztvrdnutí a následně k rozpadu umělého povrchu). 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 nové vrstvy sportovního povrchu. V roce 2016 byla 
zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby. Navržená částka 
v rozpočtu města je určena na dopracování projektové dokumentace a na realizaci 
rekonstrukce. 
 

 Rekonstrukce KD Boršov – studie – s ohledem na stáři objektu kulturního domu 
v Boršově a jeho technický stav, je součástí rozpočtu města i záměr zpracování 
studie rekonstrukce objektu včetně vize budoucí podoby domu. 
 

 Investiční dotace TJ Slovan Moravská Třebová – položkou investiční části 
rozpočtu města je i investiční dotace TJ Slovan Moravská Třebová na následující 
projekty: 

− 400 tis. Kč – nová vřetenová sekačka po fotbalový stadion, 
− 500 tis. Kč – oplocení areálu – 1. etapa. 

Další požadavky TJ Slovan na poskytnutí dotace na povrchovou úpravu hřiště C 
a umělé osvětlení hřiště A nebyly v rámci rozpočtu města na rok 2018 akceptovány. 
 

 Investiční dotace TJ Sokol Boršov - oplocení areálu – tělovýchovná jednota 
podala žádost o dotaci z prostředků Pardubického kraje na vybudování ochozu pro 
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diváky a opěrné zdi u fotbalového hřiště v Boršově. Celkové náklady akce jsou 
vyčísleny na cca 348 tis. Kč, předpokládaná dotace na 244 tis. Kč. S ohledem 
na nedostatek vlastních finančních prostředků se tělovýchovná jednota obrátila 
na město se žádostí o poskytnutí dotace ve výši 84 tis. Kč na pokrytí jejich 
spoluúčasti. Z vlastních zdrojů předpokládají zapojení částky cca 20 tis. Kč. 
 

 Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová – příspěvková 
organizace požádala město o podporu na pořízení přístrojového vybavení. 
Vzhledem k personálním změnám ve vedení organizace nebyl účel využití dotace 
zatím blíže specifikován. 
 

 Územní studie krajiny - projekt spolufinancovaný z prostředků EU je 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 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 ke změně klimatu (tzv. 
„Adaptační strategie EU“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu. 
 

 Skupinový vodovod Moravskotřebovska – investiční dotace – svazek obcí, 
kromě plánovaných 2 neinvestičních akcí uvedených výše v textu, bude v roce 
2018 realizovat i 1 akci investiční – přeložka vodovodního potrubí v ulici Svitavské 
(pro č. p. 1921–1923). Proto je do rozpočtu města zahrnuta i investiční dotace ve 
výši 17,50 tis. Kč (rozpočtovaná částka je zaokrouhlena na 20 tis. Kč). Celkové 
předpokládané náklady na akci jsou vyčísleny na 350 tis. Kč, dle stanov svazku 
se dotčená obec, popř. město, na akci podílí 5 % z ceny díla. 
 

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

 Přeložka vodovodu v Sušicích - pro parcelu pro RD – akce je zařazena 
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 popř. oprav v roce 2018). 
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7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování 
 

Rozpočet v roce 2018 generuje provozní zisk ve výši 19.320 tis. Kč (rozdíl mezi 
běžnými příjmy ve výši 210.150 tis. Kč a běžnými výdaji včetně rozsáhlejších oprav 
majetku ve výši 190.830 tis. Kč). Investiční rozvoj je v roce 2018 kryt z 82 % 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 2018 (ve výši 57.100 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. 550.730,25 

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 2018 CELKEM   5.352.615,25 

 
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 je prováděn výpočet soustavy informativních 
a monitorujících ukazatelů (SIMU) za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. 
Po vyhodnocení všech podkladů jsou obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude 
v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních 
výpomocí 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 2010–2020 (roky 2018–2020 jsou odhadnuty) na straně 15 tabulkové části návrhu 
rozpočtu města. 


