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Komentář k rozboru hospodaření k 30.04.2018 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Schválený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 210.150 tis. Kč byl k 30.04.2018 
naplněn částkou 79.003,35 tis. Kč na 37,59 %. V další části komentáře k běžným rozpočtovým 
příjmům je uveden komentář k příjmům z daní a položek, u kterých je disproporce 
v naplňování. Kromě toho je věnována pozornost položkám, kde je navržena významnější 
úprava rozpočtu. 
 
1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní, místní a ostatní poplatky) - třída 1 
 
Příjmy z daní 
 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní je uvedeno na stranách 6, 7, 8 a 9 tabulkové 
části rozboru hospodaření.  
 
Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2018) daňové příjmy ve výši 7.074,53 tis. Kč. Tato 
částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2017 zaslaných finančním úřadem na 
účet města až začátkem ledna 2018 (v roce 2016 byl tento doplatek cca 94 tis. Kč nižší). 
 
Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 139.300 tis. Kč byl k 30.04.2018 naplněn 
na 29,51 % tj. na částku 41.103,50 tis. Kč. Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku 
jsou o více než 5 mil. Kč vyšší než ve stejném období roku 2017. Daňové výnosy meziročně 
vzrostly o více než 14 %.  
V tabulkové části rozboru hospodaření na straně 9 jsou uvedeny výnosy z daní za období 
leden – květen 2018, meziroční nárůst za toto období v porovnání s rokem 2017 činí 5,8 mil. 
Kč. 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Schválený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 12.400 tis. Kč byl 
k 30.04.2018 naplněn na 60,03 %, tj. ve výši 7.443,38 tis. Kč. Naplňování jednotlivých 
správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.  
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2017
Rozpočet 2018

Skutečnost

k 30.4.2018

Odbor výstavby a územního plánování 1 082 500,00 880 000,00 279 800,00

Odbor vnitřních věcí 1 007 027,74 1 000 000,00 304 250,00

Obecní živnostenský úřad 137 465,00 140 000,00 35 440,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 4 960,00 10 000,00 8 720,00

Odbor dopravy 2 502 740,00 2 500 000,00 853 665,00

Odbor životního prostředí 111 960,00 110 000,00 77 950,00

CELKEM 4 846 652,74 4 640 000,00 1 559 825,00   
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa – je 
navržena úprava rozpočtu v souladu s naplňováním položky. 

 
 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 

 
Celkový schválený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 31.029,80 tis. Kč byl k  
30.04.2018 naplněn na 39,83 %, tj. ve výši 12.358,36 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (9.581,56 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30.04.2018).  
 
V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde 
nespecifikované. 
 
Tab. č. 3 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

Ostatní nedaňové příjmy j.n.

(tzv.nahodilé příjmy)

Skutečnost

k 30.04.2018 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2017) 706 131,00

Pohledávky z minulých let 5 309,75

Ostatní příjmy 7,50

CELKEM 711 448,25  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

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

 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  - pohřebné – město se opakovaně obrací na 
Ministerstvo pro místní rozvoj se žádostmi o úhradu nákladů pohřebného vynaložených 
z rozpočtu města (pohřby občanů bez příbuzných popř. bez majetku). Rozpočet je 
upraven o náhrady nákladů pohřebného z minulých let.  
 

 Příjmy z věcných břemen – rozpočtová položka je již k 30.04. přeplněna, je proto 
navržena úprava rozpočtu. 
 

 Vratky nevyčerpaných příspěvků 2017 – jedná se o vratku 1 nevyčerpaného příspěvku 
z grantového programu města. 
 

 Přijaté pojistné náhrady – jedná se zejména o náhrady za škody z minulého roku 
(objekty poškozené vichřicí – nafukovací tenisová hala, střecha muzea a objektu Soc. 
služeb, poškozená služební vozidla,…) a dále také o škody z letošního roku – 
poškozený rozvaděč veřejného osvětlení v Boršově z důvodu přepětí v síti. 
 

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

 Ostatní nedaňové příjmy j.n. (nahodilé příjmy) – je navržena úprava rozpočtu v souladu 
s naplňováním položky. 
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3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 2.450 tis. Kč byl k 30. 4. 2018 přeplněn na 
111,82 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 2.739,71 tis. Kč. 

 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z prodeje pozemků – oproti původnímu předpokladu byl prodán další pozemek 
v lokalitě Strážnického, je proto navržena úprava rozpočtu. Plánovány jsou další 
prodeje – v lokalitě Strážnického, v průmyslové zóně,… Příjmy z těchto prodejů budou 
předmětem následných úprav rozpočtu města v letošním roce. 
 

 Příjmy z prodeje domů a bytů – nad rámec schváleného rozpočtu byl schválen prodej 
bytu na ulici Olomoucké, proto je navržena úprava rozpočtu o tento příjem. 
 

 Příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku – jedná se o příspěvky na vybudování 
kanalizačního a vodovodního řadu pro potřeby stavebních pozemků v lokalitě pro 
výstavbu rodinných domů za ulicí Dr. Loubala od vlastníků stavebních pozemků. 

 
 
4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 24.420,20 tis. Kč byl 
k 30. 4. 2018 naplněn na 66 %, tj. celkem 18.098,41 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých 
dotací i dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na stranách č. 4 a 5 tabulkové části 
rozboru hospodaření. 
 
Celkový upravený rozpočet investičních transferů (dotací) ve výši 5.500 tis. Kč byl k 30. 4. 
2018 naplněn na 13,30 %, do rozpočtu bylo přijato celkem 731,37 tis. Kč.  
 
V tab. č. 2 je uveden přehled neinvestičních přijatých transferů od obcí za výkon přenesené 
působnosti. 
 
Tab. č. 2 – Transfery (dotace) od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.04.2018 (v Kč)

Linhartice 1 500,00

Vranová Lhota 3 000,00

Mladějov na Moravě 6 000,00

Dlouhá Loučka 1 500,00

Gruna 1 500,00

Křenov 3 000,00

Staré Město 6 000,00

Rychnov na Moravě 4 500,00

Městečko Trnávka 4 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 31 500,00  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon pěstounské péče – rozhodnutím 
Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Pardubicích byl státní příspěvek na výkon 
pěstounské péče pro rok 2018 snížen o částku 48 tis. Kč (z důvodu ukončení jedné 
dohody o výkonu pěstounské péče). 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Kostelní 
nám. 21 - 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 závěru března město obdrželo avízo o vyplacení další zálohové platby 
pro příspěvkovou organizaci Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, 
okres Svitavy ve výši 282,77 tis. Kč. Z pohledu rozpočtu města se jedná o tzv. 
průtokovou dotaci, kterou obratem posíláme příspěvkové organizaci. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na projekt Podpora terénní práce 2018 - 
dotaci ve výši 300 tis. Kč jsme obdrželi od Úřadu vlády na realizaci terénní práce 
v romské komunitě ve městě. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – projekt Městské knihovny  - dotace ve výši 
90 tis. Kč poskytnutá Ministerstvem kultury ČR z programu Veřejné informační služby 
knihoven – podprogram VISK 3 je určena na realizaci projektu městské knihovny – 
Přechod na moderní knihovní systém a online katalog, harmonizace IT infrastruktury 
se směrnicí GDPR. 
 

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

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  - 6 dotací je určeno pro naši příspěvkovou 
organizaci Kulturní služby na podporu jejích aktivit: 
- 50 tis. Kč - festival Dny Slovenské kultury (program Tvář Pardubického kraje), 
- 20 tis. Kč - restaurování 2 obrazů Gustava Tauschinského (Program podpory kultury 
a památkové péče), 
- 20 tis. Kč - Fotofestival Rudofa Zukala (Program podpory kultury a památkové péče),   
- 10 tis. Kč – Moravskotřebovské hedvábení (Program podpory kultury a památkové 
péče), 
- 10 tis. Kč - Moravskotřebovský bramborák (Program podpory kultury a památkové 
péče), 
- 10 tis. Kč – Kejkle a kratochvíle 2018 (Program podpory kultury a památkové péče). 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Partnerská výměna žáků ZŠ Palackého 
a Vlaardingenu (ZŠ Palackého) – dotace ve výši 10 tis Kč z programu Dotační program 
kanceláře hejtmana 2018 – rozvoj zahraničních vztahů Pk je určena pro naši 
příspěvkovou organizaci. 
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 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – je navržena úprava rozpočtu v souladu 
s naplňováním položky. 
 

 Inv. trasfery z IROP - Dopravní terminál Moravská Třebová – městu byla na základě 
podání 1. zprávy o realizaci a žádosti o platbu dotace z IROP v souhrnné výši 
731,37 tis. Kč, která má vazbu na výdaje projektu v letech 2016 a 2017. 
 

 
 
II. Běžné a investiční (kapitálové) rozpočtové výdaje 
 

5. Běžné výdaje – třída 5 
 
Součástí běžných výdajů je i položka rozsáhlejších oprav objektu městské památkové 
rezervaci popř. oprav realizovaných v rámci hospodářské činnosti města. Tyto výdaje jsou 
zařazeny v tabulkové části rozboru hospodaření na stranách 17-18 spolu s investičními výdaji. 
Souhrnný upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 190.830 tis. Kč byl 
k 30. 4. 2018 vyčerpán na 27,45 %, tj. čerpání ve výši 52.389,31 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Správa dětských hřišť a rozhledny – v roce 2018 bylo dokončeno vybudování nového 
dětského hřiště na ulici Jiráskova. Realizované nákupy a práce -  nákup herní sestavy 
a následná montáž mají investiční charakter, částka na dokončení hřiště - cca 60 tis. 
Kč byla proto přesunuta do investičních výdajů, položky Dětské hřiště ul. Jiráskova. 
 

 Technické služby – zázemí na Knížecí louce -  součástí akce v letošním roce byly 
i výdaje, které nemají investiční charakter – hasicí přístroje, revize hasicích přístrojů a 
hydrantů a vnitřní vybavení. Částka 10 tis. Kč je přesunuta z investiční části rozpočtu 
města, položky - Zázemí na Knížecí louce – dokončení. 
 

 Veřejné osvětlení – běžná údržba a opravy – rozpočet je navýšen o přijaté pojistné 
plnění ve výši 20 tis. Kč za škodu vzniklou na rozvaděči v Boršově z důvodu přepětí 
v síti. 
 

 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – částka 70 tis. Kč je přesunuta do investičních 
výdajů, položky Křížový vrch - vyhlídka – zábradlí. 
 

 MŠ Piaristická – rozpočet je navýšen o náklady spojené s nařízením GDPR, výkonem 
funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. Tyto očekávané náklady byly původně 
zahrnuty souhrnně do rozpočtu městského úřadu, z přípravných prací a jednání 
vyplynula potřeba uzavřít smlouvy o výkonu pověřence s jednotlivými dotčenými 
příspěvkovými organizacemi. Jsou proto navrženy přesuny v rámci rozpočtu, které se 
týká těchto příspěvkových organizací města: 

- I. MŠ Piaristická 
- II. MŠ Jiráskova 
- ZŠ Čs. armády 
- ZŠ Kostelní nám. 
- Základní umělecká škola 
- Dům dětí a mládeže 



 6 

- Sociální služby města Moravská Třebová  
 

 MŠ Tyršova – rekonstrukce střechy – dokončení – rozpočet je navýšen s ohledem na 
celkovou výši dokončovacích prací a na doplnění jistícího kotvení fotovoltaické 
elektrárny na střeše. 
 

 ZŠ Čs. armády – výměna oken 2. etapa – cena z výběrového řízení je nižší než původní 
předpoklad v rámci rozpočtu, částka 250 tis. Kč je proto přesunuta do položky ZŠ Čs. 
armády – rekonstrukce elektrorozvodů. 
 

 ZŠ Čs. armády – rekonstrukce elektrorozvodů - 2. etapa – rozpočet je navýšen 
o náklady spojené s úpravou chodby, která spočívá v celkové demontáži obložení, 
které bude zasaženo rekonstrukcí rozvodů. Místo obložení bude následně provedena 
úprava omítek a nanesena malba. 
 

 ZŠ Palackého -  projekt Partnerská výměna žáků ZŠ Palackého a Vlaardingenu – 
rozpočet je navýšen o dotaci ve výši 10 tis. Kč z prostředků Pardubického kraje, 
z programu Dotační program kanceláře hejtmana 2018 – rozvoj zahraničních vztahů 
Pk. 
 

 ZŠ Palackého – rekonstrukce toalet v pavilonu U15 – navýšení rozpočtu koresponduje 
s cenou prací dle projektové dokumentace dokončené v dubnu letošního roku. 
 

 ZŠ Kostelní nám. – dotace z OPVVV – do rozpočtu ZŠ je zahrnuta 2. záloha poskytnutá 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu podpořeného z EU, 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (282,77 tis. Kč).  
 

 Dům dětí a mládeže – výměna dveří garáže – úprava rozpočtu vychází z ceny 
realizovaného poptávkového řízení. 
 

 Městská knihovna – dotace na projekt v rámci programu VISK 3 – projekt zaměřený na 
přechod na moderní knihovní systém a online katalog a harmonizace IT infrastruktury 
se směrnicí GDPR získal dotaci ve výši 90 tis. Kč poskytnutou Ministerstvem kultury. 
 

 Kulturní služby města – je navržena úprava rozpočtu o přijaté dotace z prostředků 
Pardubického kraje: 
- 50 tis. Kč - festival Dny Slovenské kultury (program Tvář Pardubického kraje), 
- 20 tis. Kč - restaurování 2 obrazů Gustava Tauschinského (Program podpory kultury 
a památkové péče), 
- 20 tis. Kč - Fotofestival Rudofa Zukala (Program podpory kultury a památkové péče),   
- 10 tis. Kč – Moravskotřebovské hedvábení (Program podpory kultury a památkové 
péče), 
- 10 tis. Kč - Moravskotřebovský bramborák (Program podpory kultury a památkové 
péče), 
- 10 tis. Kč – Kejkle a kratochvíle 2018 (Program podpory kultury a památkové péče). 
 

 Nákup sbírky uměleckých předmětů - zámek – novelou vyhlášky 410/2009 Sb., účinnou 
do roku 2018 byl nastaven nový režim při doplňování sbírek muzejní povahy. Všechny 
dokoupené věci do sbírky je třeba vést na účtu 032, tedy i výdaje na dokoupení 
sbírkových předmětů se nově stávají investičními výdaji. Výdaje na nákup dalších 
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sbírkových předmětů na zámek jsou z tohoto důvodu přesunuty do investiční části 
rozpočtu města. 
 

 Propagace města – rozpočet je navýšen o náklady na pravidelný denní monitoring 
tisku. Jde o shrnutí všech zmínek o městě a jeho aktivitách z tištěných, internetových 
a rozhlasových médií zachycených na základě klíčových slov, které nastavuje město. 
Ve zvolených intervalech je městu vytvářena analýza mediálního obrazu. Data 
umožňují snadno a efektivně zjistit, v jakém kontextu a ve kterých médiích se objevuje 
zmínka o Moravské Třebové, můžeme monitorovat publicitu zvolených aktivit, sledovat 
jakým způsobem novináři využívají informace z aktualit a tiskových zpráv o městě 
a lépe usměrňovat mediální obraz města. Výstupy z monitoringu může využívat mluvčí 
města, vedení města, Zdravé město Moravská Třebová, vedoucí odborů, příspěvkové 
organizace,… Služba bude testována do konce letošního roku, poté bude vyhodnocen 
její přínos pro město. 
 

 Plán rozvoje sportu - novela zákona o podpoře sportu stanovila obcím novou povinnost 
- zpracovávat v samostatné působnosti pro své území Plány rozvoje sportu a zajišťovat 
jejich provádění. Tato povinnost byla vložena do § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu, ve znění pozdějších předpisů, novým odstavcem 2 a rozšířila tak úkoly obcí 
v oblasti sportu zákonem stanovené. Předpokládáme zpracování Plánu rozvoje sportu 
pro město Moravská Třebová externí firmou se zkušenostmi se zpracováním 
strategických materiálů. Plán rozvoje sportu by měl stanovit priority v jednotlivých 
oblastech podpory sportu a opatření k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení 
pro občany. Součástí plánu rozvoje sportu musí být také plán alokace finančních 
prostředků na podporu a rozvoj sportu. 
 

 Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka – součástí rozpočtu v roce 2018 
bylo chybně pouze nájemné za rok 2018. V uzavřené smlouvě je ale stanovena 
povinnosti města uhradit zpětně nájemné za užívání pozemků i za roky 2015 – 2017 
v souhrnné výši cca 130 tis. Kč, je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 Sociální služby – rozpočet příspěvkové organizace je navýšen o dotaci z Pardubického 
kraje v souhrnné výši 14.050 tis. Kč na poskytování sociálních služeb schválenou 
v rámci Dotačního řízení na poskytování účelových dotací na podporu sociálních 
služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2016 Sb.  
Dále je rozpočet upraven o náklady na výměnu plynových přímotopných bojlerů na 
budově A (2 ks). Bojlery o objemu cca 400 litrů zajišťují ohřev teplé vody pro celou 
budovu A domova pro seniory. Jedná se o trakt podél Svitavské ulice, bojlery slouží 
k ohřevu teplé vody do sprch a WC klientů, kuchyněk a jídelen na každém patře, 
centrálních koupelen na druhém a třetím patře, WC na chodbách a vestibulu a 
kanceláří. V současné době je již jeden bojler odstaven z důvodu nefunkčnosti 
(prosakuje voda do jeho spodní části, kde je plamen na ohřev), přičemž jde na základě 
odborného posouzení o neopravitelnou závadu. Druhý bojler funguje pouze jako 
průtokový ohřívač a ne jako ohřívač a zásobník teplé vody.  Jeho provozní stav je 
obdobný jako u odstaveného bojleru. V krátkodobém horizontu hrozí jeho přehřátí a 
prasknutí.  Bojlery byly pořízeny v letech 2010-2011.  Po dobu odstavení prasklého 
bojleru je příspěvková organizace nucena organizačně redukovat koupání klientů na 
centrálních koupelnách (očista klientů se v současné době omezuje v řadě případů na 
pouhé sprchování), upraven byl rovněž provoz umývání nádobí na odděleních. Na 
základě výše uvedeného stavu byly zahájeny kroky k hledání řešení této situace. 
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Výsledkem je podání návrhu na výměnu obou stávajících bojlerů a jejich nahrazení 
nepřímotopným systémem, který dle nabídky vykazuje výrazně vyšší životnost a 
snižuje provozní náklady, přičemž využívá stávající zdroje tepelné energie a vede tak 
k provozní úspoře zemního plynu. Předpokládané náklady na výměnu obou bojlerů byly 
vyčísleny na 330 tis. Kč, výměnu komplikuje také jejich umístění pod střechou objektu. 
Další úprava rozpočtu příspěvkové organizace (navýšení o 15 tis. Kč) se týká uzavřené 
smlouvy na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (více viz výše v textu). 
 

 Bezpečnost a veřejný pořádek – MěP – platy obsluhy kamer vč. odvodů a náhrad za 
nemoc – v rámci zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2018 byl chybně opomenut 
jeden z pracovníků vykonávající kamerový dohled, proto je navržena úprava rozpočtu, 
která chybu narovnává. 
 

 Činnost místní správy – GDPR – část rozpočtu původně určená na úhradu nákladů na 
výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v jednotlivých příspěvkových 
organizací je přesunuta přímo do rozpočtů dotčených organizací (z důvodu uzavření 
smluv přímo s organizacemi). 
 

 Činnost místní správy – výkon pěstounské péče – rozpočet je snížen ve vazbě na 
snížení příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2018 o částku 48 tis. Kč (z důvodu 
ukončení jedné dohody o výkonu pěstounské péče). 
 

 Splátky úroků z úvěrů a půjček – do rozpočtu jsou zahrnuty odhadnuté výdaje na úroky 
z úvěru na rekonstrukci bazénu ZŠ Palackého do konce tohoto roku. 
 

 Městská hromadná doprava – rada města na svém jednání schválila dne 14. 5. 2018 
trasu městské hromadné dopravy - vlakové nádraží - Abner - autobusové nádraží - U 
nemocnice - U Komína - otočka kolem bloku přes Jiráskovou a Holandskou zpět na 
Svitavskou ul. - U Komína - U nemocnice - (po ul. J. K. Tyla, ul. Jiráskova 
a Komenského) – autobusové nádraží - Abner – vlakové nádraží. Městská hromadná 
doprava bude spuštěno od října 2018 do prosince 2019. Poté bude vyhodnocena 
a případně upraven její rozsah a trasování. Rada města také rozhodla o úpravě 
parametrů minibusu, který musí být nový s nízkopodlažním bezbariérovým nástupem 
a informačními LED tably. Předpokládaná cena služby pro občany města na období 
10/2018 – 12/2019 činí cca 1 mil. Kč, součástí úprav rozpočtu je částka pokrývající 
výdaje na období 10-11/2018 (předpokládáme měsíční fakturaci vždy po skončení 
daného měsíce) a částka za zpracování zadávací dokumentace. 
 

 Soutěž o návrh na řešení koncepce městského bydlení – Udánský kopec – jedná se o 
formu otevřené projektové soutěže o návrh pro oblast architektury, urbanismu a 
krajinářské architektury podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Předmětem soutěže je urbanisticko-architektonického řešení lokality ve vnitřní části 
města Moravská Třebová. Důraz je kladen na vytvoření atraktivního soudobého 
nízkopodlažního bydlení městského typu. Soutěžní návrh navrhne zejména 
urbanistickou, architektonickou a dopravní koncepci řešeného území. Požadováno je 
stanovení prostorového uspořádání tak, aby navrhovaná zástavba logicky navázala na 
převažující navazující nízkopodlažní zástavbu městského typu. Jedná se o zástavbu 
rodinných domů. Studie navrhne základní principy pro řešení jednotlivých domů 
(pozemků) tak, aby zástavba mohla být realizována i více stavebníky a přitom působila 
jednotně. Území je celoměstsky velmi atraktivní.  Předpokládá se následný prodej 
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parcel individuálním stavebníkům. Stavebníci budou při realizaci individuální zástavby 
omezeni regulací, která vzejde ze soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez 
uveřejnění. Odborné podmínky soutěže nastavil městský architekt Ing. arch. Tomáš 
Slavík v zadávací dokumentaci tak, aby odpovídala Zákonu o zadávání veřejných 
zakázek v aktuálním znění. Zadávací dokumentaci zpracovává je firma RTS a.s. 
Převažující hlas v hodnotící porotě budou mít zástupci České komory architektů. 
 

 
 
6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Schválený rozpočet investičních výdajů ve výši 78,970 tis. Kč byl k 30. 4. 2018 čerpán částkou 
20,078,55 tis. Kč, tj. na 39,54 %.  
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Sociální služby - doplnění vzduchotechniky kuchyně a stavební úpravy – prostor 
kuchyně nebyl zařazen do projektu rekonstrukce objektů C a D v areálu, při 
rekonstrukci ostatních prostor ale vyplynula potřeba řešit i stavební úpravy v této 
místnosti. Jedná se o podhledy stropů odolné proti páře, osazení nových svítidel a nový 
přívod elektřiny vč. souvisejících stavebních prací. 
 

 Zázemí na Knížecí louce – dokončení – částka 10 tis. Kč je přesunuta do běžných 
výdajů (ve vazbě na realizaci části výdajů, které nemají investiční charakter – hasicí 
přístroje, revize hasicích přístrojů a hydrantů a vnitřní vybavení).  

 

 Dětské hřiště ul. Jiráskova  – v roce 2018 bylo dokončeno vybudování nového dětského 
hřiště na ulici Jiráskova. Realizované nákupy a práce -  nákup herní sestavy a následná 
montáž mají investiční charakter, částka na dokončení hřiště - cca 60 tis. Kč byla proto 
přesunuta do investičních výdajů z běžných výdajů. 

 

 Křížový vrch - vyhlídka – zábradlí – v rámci budování vyhlídky na Křížovém vrchu bylo 
osazeno nové zábradlí, tento výdaj má investiční charakter, částka 70 tis. Kč je proto 
přesunuta z provozní části rozpočtu, položky Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. 
 

 Nákup sbírky uměleckých předmětů – zámek - novelou vyhlášky 410/2009 Sb., účinnou 
do roku 2018 byl nastaven nový režim při doplňování sbírek muzejní povahy. Všechny 
dokoupené věci do sbírky je třeba vést na účtu 032, tedy i výdaje na dokoupení 
sbírkových předmětů se nově stávají investičními výdaji. Výdaje na nákup dalších 
sbírkových předmětů na zámek jsou z tohoto důvodu přesunuty z provozní části do 
investiční části rozpočtu města. 
 

 Singletrack Glacensis - město Moravská Třebová se v roce 2016 zapojilo do přípravy 
projektu Singletrack Glacensis, na němž se podílelo množství českých a polských měst 
z blízkého i vzdálenějšího příhraničí. Projekt se ucházel o podporu z programu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko, kde výše dotace činí až 90 % ze způsobilých výdajů. 
V rámci přípravy si město nechalo zpracovat PD na vybudování bike resortu v okolí 
rozhledny Pastýřka a dále směrem na obec Útěchov. Projekt však kvůli přílišné velikosti 
a s tím spojené obtížné koordinaci neuspěl, jeden z polských partnerů nedoložil 
potřebné přílohy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o omezení počtu partnerů 
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a opětovném podání žádosti o dotaci ze stejného zdroje v roce 2017 s tím, že půjde 
o úvodní etapu, na kterou v případě úspěchu navážeme připojením dalších oblastí 
v Polsku a v ČR. Tento redukovaný projekt byl označen jako Singletrack Glacensis II 
a jeho stěžejním partnerem na české straně bylo město Česká Třebová. Projekt 
Singletrack Glacenis II uspěl, v březnu 2018 získal dotaci a také získal nejvyšší bodové 
hodnocení. 
Po tomto úspěchu ožil původní plán na pokračování spolupráce, zapojení Moravské 
Třebové a města Bystrzyca Klodzka a vytvoření další etapy projektu s pracovním 
názvem Singletrack Glacenis III. Předpokládané náklady projektu činí cca 20 - 24 mil. 
Kč, a předpokládá zapojení Moravské Třebové jako vedoucího partnera, který má celý 
proces přípravy pod kontrolou a jako partner by na polské straně bylo zapojeno město 
Bystrzyca Klodzka,  
Moravská Třebová pro realizaci projektu Singletrack Glacensis III využije již zpracované 
PD pro singletracky, která bude doplněna je o některé další rozvojové plochy a aktivity, 
např. o pumptracky, vycházková místa, mobiliář apod., což bude ještě předmětem 
dalších jednání a konzultací. 
Výše zapojení Moravské Třebové je předpokládáno na úrovni cca 10 mil. Kč, z čehož 
je dotace 9 mil. Kč, vlastní zdroje 1 mil. Kč. Pokud by žádost uspěla, dá se očekávat 
zahájení realizace ve druhé polovině roku 2019, dokončení v r. 2020. Předpokládané 
náklady pro město Moravská Třebová budou v letošním roce cca 150 tis. Kč, na 
přípravu žádosti o dotaci a další související výdaje.     
 
 
 

III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30.04.2018 plyne: 
 

 schválený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 218.100 tis. Kč byl k 30.04.2018 
naplněn na 37,82 %, tj. částkou ve výši 82.474,73 tis. Kč, schválený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 269.800 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 72.467,86 tis. 
Kč, tj. na 26,86 %. 
 

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

 

 zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města 
k 30.04.2018 zachycuje následující tabulka: 
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k 01.01.2018 k 30.04.2018

základní běžný účet 4 731 889,87 Kč 3 302 788,96 Kč

příjmový účet 71 219 567,51 Kč 73 998 872,96 Kč

účty u ČNB 2 363 059,03 Kč 1 462 839,09 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 3 418 229,95 Kč 11 052 223,03 Kč

fond rozvoje bydlení 138 117,40 Kč 138 163,44 Kč

sociální fond 68 051,02 Kč 15 046,89 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 81 938 914,78 Kč 89 969 934,37 Kč

depozitní účet 5 500 609,78 Kč 609,78 Kč

účet jistin 27,22 Kč 79,45 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 5 500 637,00 Kč 689,23 Kč  
 


