
Městský úřad Moravská Třebová 

 1 

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2018 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
 
I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 225.335 tis. Kč byl k 30. 6. 2018 
naplněn částkou 126.503,03 tis. Kč na 56,14 %.  
 
Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 9705 tis. Kč byl k 30. 6. 2018 
naplněn částkou 5.699,95 tis. Kč na 65,84 %.  
 
V další části komentáře k běžným a kapitálových rozpočtovým příjmům je uveden komentář 
k příjmům z daní a položek, u kterých je disproporce v naplňování. Kromě toho je věnována 
pozornost položkám, kde je navržena významnější úprava rozpočtu. 
 
1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní, místní a ostatní poplatky) - třída 1 
 
Příjmy z daní 
 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 30. 6. 2018 je uvedeno na stranách 6 - 8 
tabulkové části rozboru hospodaření, na straně 9 jsou již do přehledu doplněny i daňové 
výnosy za červenec. Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému období minulého 
roku (leden – červen) činí cca 13 % (7.790,47 tis. Kč). Meziroční nárůst daňových příjmů za 
leden - červenci činil 8.846,72 tis. Kč. Nejvýnosnějšími měsíci z pohledu daňových příjmů 
bývají tradičně letní měsíce (v červnu letošního roku činily daňové výnosy 18.944,39 tis. Kč 
v červenci pak 14.797,12 tis. Kč).  Na základě stávajícího vývoje daňových příjmů lze 
předpokládat, že schválený rozpočet bude naplněn. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi – částka 7.810 tis. Kč představuje 
převody této daně pro rok 2018 (daňové přiznání za rok 2017). Tato položka 
koresponduje s položkou daň z příjmů právnických osob za obec zahrnutou 
v ostatních činnostech běžných výdajů. Tato daň je pouze převáděna mezi výdaji a 
příjmy rozpočtu města.  

 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 12.415 tis. Kč byl k 30. 6. 2018 
naplněn na 80,91 %, tj. ve výši 10.044,92 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků 
je uvedeno v tabulce č. 1.  
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Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2017
Rozpočet 2018

Skutečnost

k 30.6.2018

Odbor výstavby a územního plánování 1 082 500,00 880 000,00 404 950,00

Odbor vnitřních věcí 1 007 027,74 1 000 000,00 552 140,00

Obecní živnostenský úřad 137 465,00 140 000,00 81 750,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 4 960,00 10 000,00 11 520,00

Odbor dopravy 2 502 740,00 2 500 000,00 1 563 440,00

Odbor životního prostředí 111 960,00 110 000,00 112 360,00

CELKEM 4 846 652,74 4 640 000,00 2 726 160,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Daň z hazardních her – odhadnout výnos z hazardních her je velmi problematické, je 
závislý na změně legislativy a změnách počtu herních zařízení na území města 
v daném roce. Počet povolených přístrojů a herních zařízení meziročně poklesl, 
v roce 2018 se pohybuje od 25 do 40 ks, v roce 2017 to bylo od 57 do 71 ks. Přesto 
se podařilo již v pololetí letošního roku dosáhnout vyšší výnos, než byl předpokládaný 
rozpočet, je proto navržena rozpočtová úprava. 
 

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

 
 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 31.380 tis. Kč byl k 30. 6. 
2018 naplněn na 54,28 %, tj. ve výši 17.032,90 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (12.872,42 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 6. 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 30.06.2018 (v Kč)

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

Pohledávky z minulých let 6 006,00

Ostatní příjmy 2 182,50

CELKEM 714 319,50  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z poskytování služeb – aquapark – s ohledem na vysoké letní teploty dosahují 
již k 5. 8. 2018 tržby v aquaparku téměř 1 mil. Kč, je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 Příjmy z prodeje dřeva – rozpočet je upraven v souladu s naplňováním položky. 
 

 Příjmy z věcných břemen – i u této položky jsou již k 30.06. příjmy vyšší než 
schválený rozpočet, je proto navržena úprava rozpočtu.  
 

 Přijaté pojistné náhrady – úprava rozpočtu vychází z pojistných plnění zaslaných na 
účet města v prvním pololetí. 
 

 Přijaté náhrady škody – položka rozpočtu je upravena v souladu s jejím naplňováním. 
 

 Modernizace veřejného osvětlení – jednorázová kompenzace – položka má vazbu na 
projekt EPC zaměřený na modernizaci veřejného osvětlení. Částka téměř 230 tis. Kč 
vychází z dohody o slevě za vzniklé odchylky skutečné hodnoty spotřeby elektrické 
energie v letech 2014, 2015 oproti garantovaným hodnotám uvedených v Přílohách 5 
a 6 Smlouvy o poskytování energetických služeb, kterou uzavřelo města se 
společností Siemens s.r.o. v roce 2012. Dále pak z dohody o slevě za nedodržení 
hodnoty provozních nákladů oproti hodnotám garantovaných ESCO v této smlouvě za 
období 2014 - 2015. 
 

 Projekt Cesta od renesance k baroku  - vratka části odvodu za porušení rozp. kázně – 
rozhodnutím Ministerstva financí bude městu vrácena, na základě odvolání města,  
část odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu CRB. Původní částka odvodu 
se mění z 349.515 Kč na 244.207 Kč. Předmětem vratky je vzniklý rozdíl. 
 
 
 

3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 3.470 tis. Kč byl k 30. 6. 2018 naplněn na 
89,96 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 3.121,64 tis. Kč. 

 
 
 

4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 42.240 tis. Kč byl 
k 30. 6. 2018 naplněn na 51,47 %, tj. celkem byly přijaty neinvestiční dotace ve výši 
21.741,68 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude město teprve 
přijímat je uveden na stranách 4 a 5 tabulkové části rozboru hospodaření. 
 
Celkový upravený rozpočet investičních transferů (dotací) ve výši 6.235 tis. Kč byl k 30. 6. 
2018 naplněn na 52,42 %, tj. celkem jsme obdržely investiční dotace ve výši 3.268,28 tis. 
Kč. 
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V tab. č. 2 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých transferů od obcí za 
výkon přenesené působnosti a zajištění dopravní obslužnosti. 
 
Tab. č. 2 –  Transfery od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.06.2018 (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  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon SPOD – v závěru července 
obdrželo město rozhodnutí o poskytnutí druhé splátky dotace na výkon agendy 
sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018. Z rozhodnutí vyplývá, že celková výše 
dotace je o cca 33 tis. Kč nižší než je schválený rozpočet, který vycházel z podané 
žádosti o dotaci. Poskytnutá dotace v roce 2018 je výsledkem modelace objemu 
finančních prostředků, které má MPSV k dispozici. Z informací ministerstva vyplývá, 
že pokud nebude dotace stačit na krytí výdajů spojených s výkonem agendy, bude 
možné v příštím roce opět požádat o doplatek (stejně jako v minulých letech). 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon sociální práce mimo SPOD  - 
rozhodnutím MPSV byla městu přiznána dotace na výkon sociální práce podle 
ustanovení § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v souhrnné 
výši 726,51 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Čs. 
armády 179 - 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 srpnu město obdrželo avízo o vyplacení další 
zálohové platby pro příspěvkovou organizaci Základní škola Moravská Třebová, Čs. 
armády 179, okres Svitavy ve výši 205,69 tis. Kč. Z pohledu rozpočtu města se jedná 
o tzv. průtokovou dotaci, kterou obratem posíláme příspěvkové organizaci. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – z  Program podpory kultury a památkové péče 
v Pardubickém kraji na rok 2018 budou v letošním roce podpořeny 2 akce města: 

- Moravská Třebová - Muzeum, č.p. 315, obnova fasády – dotace 150 tis. Kč. 
- Moravská Třebová, část Udánky, p.č. 3340/78 - barokní kříž, restaurování, II. 

etapa – dotace 50 tis. Kč. 
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 Investiční transfery ze SFDI – dotace na projekty jsou upraveny v souladu s již 
podepsanými popř. připravovanými dodatky smluv s fondem. V průběhu realizaci byly 
vyčísleny vícepráce a méněpráce u obou projektů (chodník na Lanškrounské a stezka 
pro chodce a cyklisty na Olomoucké). Vícepráce hradí město v plném rozsahu 
z vlastního rozpočtu, méněpráce jsou odečteny ze způsobilých výdajů projektu a je o 
ně celková dotace snížena. 
 

 Inv. transfery ze SFŽP - Dezodorizace ČOV – v souladu s rozhodnutím Státního 
fondu životního prostředí ČR bude městu v letošním roce poskytnuta dotace ve výši 
3.539,40 tis. Kč na projekt Dezodorizace ČOV. Dotace je ve výši 60 % realizačních 
nákladů projektu. 
 
 
 

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 206.910 tis. Kč 
byl k 30. 6. 2018 vyčerpán na 41,87 %, tj. čerpání ve výši 86.626,57 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Správa sportovišť – renovace povrchu atletického stadionu – částka 2,9 mil. Kč je 
přesunuta z investiční části rozpočtu města položky Rekonstrukce atletického 
stadionu. Jde o realizační náklady výměny povrchu atletického stadionu. Provedené 
práce nejsou technickým zhodnocením areálu (starý povrch byl odstraněn v plném 
rozsahu nahrazen novým). Nejde proto o investiční výdaj, ale o výdaj provozní, proto 
je navržen přesun mezi kapitolami rozpočtu. 
 

 Zázemí na Knížecí louce – část výdajů v letošním roce nemá investiční charakter 
(výdaje na vnitřní vybavení a osazení provozního řádu dětského hřiště), proto je 
částka 15 tis. Kč přesunuta z investiční části rozpočtu města. 
 

 Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy – částka 100 tis. Kč určená na 
vybudování nové autobusové zastávky v Boršově je přesunuta do investiční části 
rozpočtu města. 
 

 Opravy kanalizace města dne plánu obnovy – částka 0,8 mil. Kč je přesunuta do 
investičních výdajů na částečnou úhradu investiční výdajů financovaných v letošním 
roce z Plánu obnovy kanalizace (výměna míchadla a dezodorizace ČOV). 
 

 MŠ Piaristická – rekonstrukce elektroinstalace II. NP – zvýšené náklady souvisí 
jednak s vícepracemi u oprav omítek, které opadaly po odsunutí nábytku a také se 
zásahy do stropů – původní omítky na rákosové rohoži stropů nedržely, nové omítnutí 
by také nemělo dlouhou životnost, s dodavatelem tedy bylo dohodnuto, že dojde ke 
snížení stropů pomocí sádrokartonů. Navíc byly již v rámci této etapy provedeny 
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některé práce související s plánovanou rekonstrukcí elektroinstalace v přízemí 
(osvětlení schodiště, datové kabely a úpravy hlavního rozvaděče). 
 

 MŠ Piaristická – obnova fasády budovy ve dvoře – rozpočet zpracovaný v červnu 
letošního roku přesahuje původní předpokládané náklady o téměř 200 tis. Kč, 
s ředitelkou školky bylo proto dohodnuto (i s ohledem na zvýšené náklady na 
rekonstrukci elektroinstalace ve 2. NP), že obnova fasády nebude v letošním roce 
provedena. 
 

 MŠ Piaristická – odstranění komínů na budově – akce byla do rozpočtu zařazena 
z důvodu havarijního stavu komínových těles nad střechou spodní budovy v zahradě 
školky.  Po posouzení stavu vznikly obavy z možného odpadávání nebo ulomení 
komínových částí. 
 

 MŠ Boršov – oprava části soklu – až po odstranění stávající omítky se ukázalo, že je 
sokl postaven ze směsi použitých materiálů (cihla, pískovec a opuka), které z důvodu 
vlhkosti rozpadají. Pro odvlhčení budovy je proto nutné použít jiný systém než 
původně plánované nanesení běžné omítky. Sokl je třeba zpevnit speciální penetrací 
pro opuku a pískovec, je nutné dozdít díry po rozpadlých materiálech a provést 
zavěšení desek, za kterými bude proudit vzduch a odvádět vlhkost. 
 

 MŠ Boršov – vložkování komínů – práce přesáhly 40 tis. Kč, jde proto o technické 
zhodnocení budovy školky, které má investiční charakter. Položka je proto přesunuta 
do investičních výdajů. 
 

 MŠ Jiráskova – rekonstrukce hracích prvků zahrady – cena dodávky nových herních 
prvků včetně zemních prací převyšuje schválený rozpočet o částku 10 tis. Kč, je proto 
navržena úprava rozpočtu. 
 

 ZŠ Čs. armády – výměna oken II. etapa – akce je ukončena, úspora nákladů oproti 
rozpočtu činní cca 100 tis. Kč. 
 

 ZŠ Čs. armády – 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 (205,69 tis. Kč).  
 

 ZŠ Palackého – rekonstrukce toalet v pavilonu U15 – celkové náklady akce zahrnující 
zpracování projektové dokumentace, stavební práce (dle výsledku poptávkového 
řízené) a stavební dozor převyšují původní rozpočet o cca 135 tis. Kč, je proto 
navržena úprava rozpočtu. 
 

 ZŠ Kostelní nám. – výměna oken II. NP – akce je ukončena, úspora nákladů oproti 
rozpočtu činní cca 250 tis. Kč. 
 

 ZŠ Kostelní nám. – výměna radiátorů II. NP – částka 270 tis. Kč představuje rozdíl 
mezi realizačními náklady akce a rozpočtem. 
 

 Základní umělecká škola – částka 400 tis. Kč určená na dokrytí mzdových nákladů je 
přesunuta z rezervy do rozpočtu příspěvkové organizace. Jak již bylo uvedeno 
v rámci schvalování rozpočtu města na letošní rok, ve školním roce 2017/2018 došlo 
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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 
v roce 2018 nedostatečná. Škola sice 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 minulého roku ale 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 tak výrazné 
krácení úvazků pracovníků, které by snížilo potřebu finančních prostředků na mzdy na 
úroveň dotace od Pardubického kraje. Celková potřeba dofinancování prostředků na 
mzdy zatím není přesně známá, bude ovlivněna úpravou rozpočtu dle počtu žáků 
školy v zahajovacím výkazu k 30.09.2018 Mimořádná dotace proto bude škole 
poskytnuta jako dotace s vypořádáním, stav mzdového rozpočtu bude sledován a 
z rozpočtu města bude vyplacen pouze objem mezd, který bude rozdílem mezi 
rozpočtem z Pardubického kraje a celkovým objemem vyplacených mezd vč. 
zákonných odvodů v příspěvkové organizaci. 
 

 Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje vč. SPOD – rozpočet je navýšen o 
přijaté pojistné plnění na opravu služebního vozidla (15 tis. Kč) a o 15 tis. Kč na 
pořízení známek na psy. 
 

 SPOD pořízení nového služebního vozidla – v roce 2018 došlo k úpravě leasingové 
smlouvy v souladu s aktualizovanými podmínkami dotace na výkon činnosti SPOD 
(navýšení leasingových splátek). Pořízení vozidla je v celém rozsahu kryto z dotace. 
 

 Činnost místní správy – provozní rozpočet informatiky – navržená úprava rozpočtu se 
týká přechodu mzdového a personálního softwaru na verzi RADNICE Open, která 
podporuje používání tokenů. Jde o verzi, která splňuje nejnovější legislativu spojenou 
s nařízením EIDAS. V této skupině úloh je zpracována i podpora GDPR. Další rozvoj 
skupiny úloh v rámci řízení lidských zdrojů bude probíhat pouze v nové verzi SW.  
 

 Ostatní činnost - daň z příjmů právnických osob za obec – navrhovaná úprava 
rozpočtu o částku 7.810 tis. Kč souvisí s úpravou rozpočtu u daňových příjmů ve 
stejné výši. 
 

 Úložiště zeminy Hřebečská – od záměru zřízení úložiště zeminy na Hřebečské město 
v roce 2018 ustoupilo. 
 

 Městská hromadná doprava – rada města dne 26. 7. schválila vítěze opakovaného 
zadávacího řízení na zajištění provozu MHD v Moravské Třebové v závazku veřejné 
služby. Upravená varianta zadávacího řízení reagovala na podněty občanů a počítá i 
s dopravní obslužností zastávek Brněnská, Lidl, Na Písku a Mánesova. Oproti 
původnímu záměru bude linka rozšířena o čtyři zastávky, čímž bude pro obyvatele 
zajištěna obslužnost zejména v jižní a východní části města. Prioritou při sestavování 
jízdního řádu finální podoby MHD byla její návaznost na železniční přípoje vlaků do 
České Třebové a zpět. Nízkopodlažní bezbariérový autobus s kapacitou 20 osob 
zajistí v rámci Moravské Třebové 24 spojů během pracovního dne (230 ujetých km) a 
dle jízdního řádu bude pravidelně střídat kratší a delší trasu. Krátká trasa zajistí 
dopravu cestujících z železniční stanice přes zastávky Lanškrounská, Kubík, 
Nemocnice, U Komína (sídliště v ulici Západní) a zpět. V rámci delší trasy budou 
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k uvedenému úseku připojeny také zastávky Brněnská, Lidl, Na Písku a Mánesova. 
Ceník jízdného se bude řídit tarifním systémem IREDO, který je platný pro území 
Pardubického i Královéhradeckého kraje. Hromadná doprava je smluvně ukotvena 
jako závazek veřejné služby do konce roku 2019. Celkový náklady na kompenzaci 
dopravci za období 2018 – 2019 činí maximálně 2.928.015 Kč (bez odečtení příjmů, 
které budou závislé na využívání linky). V letošním roce je v rámci rozpočtu plánován 
výdaj za měsíce říjen a listopad (fakturace bude probíhat vždy do 30 dnů po skončení 
daného měsíce, kompenzace za prosinec tak bude uhrazena nejdříve v lednu 2019).  
 

Níže je uveden komentář k navrhovaným úpravám rozpočtu u položek Rozsáhlejších opravy 
majetku v městské památkové rezervaci a v rámci HČ (strana 18 tabulkové části rozboru 
hospodaření): 
 

 Restaurování barokního kříže nad Udánkami - 2. etapa – rozpočet je navýšen o 
dotaci z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 
2018 ve výši 50 tis. Kč. 
 

 Restaurování Morového sloupu - 1. etapa - restaurování je spolufinancováno z dotace 
z Programu regenerace MPR z Ministerstva kultury. Z rozpočtu města budou hrazeny 
neuznatelné náklady programu: lešení - stavba, pronájem, zbourání, doprava, DPH 
z restaurátorských prací, restaurátorská zpráva. Zatím není konečná známa výše 
dotace. V současné době při provádění restaurátorských prací byla zjištěna narušená 
statika morového sloupu. Do 31. 8. proběhne posouzení statikem, poté bude zřejmé, 
jaké bude navýšení restaurátorských prací. Provedení posudku statikem také není 
uznatelným nákladem dotačního programu. Vysoutěžená cena za neuznatelné 
náklady specifikované výše v textu je vyšší, než bylo původně předpokládáno. Je 
proto navrženo navýšení rozpočtu města o 500 tis. Kč. 
 

 Muzeum - obnova fasády - rozpočet je navýšen o dotaci z Programu podpory kultury 
a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018 ve výši 150 tis. Kč. 
 

 Muzeum - oprava střechy – původní odhad celkových nákladů na opravu střechy 
nebyl přesný, po realizaci zadávacího řízení byly náklady na kompletní rekonstrukci 
střechy a náklady na autorský a technický dozor vyčísleny na 3.950 tis. Kč. Proto je 
navržena úprava rozpočtu o chybějící finanční prostředky. 
 
 

6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 79.830 tis. Kč byl k 30. 6. 2018 čerpán 
částkou 34.041,88 tis. Kč, tj. na 77,42 %. Vyšší čerpání je dáno zejména zahájením 
realizace největší letošní investiční akce – Rekonstrukce objektu Sociálních služeb již 
v prvním pololetí tohoto roku. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Sociální bydlení - PD a příprava žádosti o dotaci – podmínky pro příjemce dotace byly 
velmi zpřísněny. Příjemce podpory je povinen dodržet podmínky výzvy po celou dobu 
pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu tj. po dobu 20 let. Nájemní 
smlouvy na jednotlivé byty by mohly být po příštích 20 let uzavírány pouze s osobami 
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v bytové nouzi, kterými jsou osoby v ekonomicky produktivním věku, které nemají 
uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemají ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový 
dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň jejich 
průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením 
nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy. Dalším 
omezujícím faktorem pro město pak je skutečnost, že poskytnutí dotace na tento typ 
projektu spadá do režimu veřejné podpory, v níž bude mít město v letošním roce 
téměř vyčerpán limit pro podporu v režimu de minimis. Museli bychom se proto vydat 
mnohem méně výhodnou cestou vyrovnávací platby: výše podpory na sociální 
bydlení je vyrovnávací platbou za závazek veřejné služby, stanovenou na základě 
metody čistých nákladů Služby obecného hospodářského zájmu (dále SOHZ) jako 
rozdíl mezi náklady na úhradu SOHZ a souvisejících příjmů SOHZ. Žadatel musí být 
pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, která spočívá v 
poskytování sociálního bydlení dle podmínek stanovených v pravidlech výzvy. 
Pověřovatelem SOHZ je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Takový postup znamená, 
že by město bylo povinno získanou dotaci znovu samo vložit do (z dotace 
rekonstruovaného) majetku, a to během dvaceti let, účetně evidovat a každé tři roky 
podávat samostatnou zprávu o průběžném plnění této povinnosti. Rada města 
projednala všechny informace ke změnám podmínek dotačního titulu na svém jednání 
dne 23. 7. 2018 a byly zastaveny přípravné práce k podání žádosti o dotaci.  
 

 Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého – rozpočet je navýšen o maximální úvěrový limit 
na realizaci rekonstrukce ve výši 31 mil. Kč (dle úvěrové smlouvy, která je 
samostatným bodem jednání). Termín dokončení realizace akce je plánován na rok 
2019. Původní předpoklad celkové ceny realizace ve výši do 31.000.000 Kč se 
nenaplnil, vysoutěžená cena činí 34.659.777,24 Kč vč. DPH. Předpokládáme, že 
chybějící finanční prostředky (nad rámec 31 mil. Kč) budou uhrazeny přímo 
z rozpočtu města. 
 

 Zázemí na Knížecí louce - dokončení – vybudování zázemí bylo v letošním roce 
dokončeno, část rozpočtu ve výši 15 tis. Kč byla přesunuta do provozní části rozpočtu 
města (týká se výdajů na vnitřní vybavení a osazení tabule s provozním řádem 
dětského hřiště). 
 

 Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, MT – akce je dokončena, 
úspora oproti původně předpokládaného rozpočtu v letošním roce činí cca 400 tis. Kč. 
 

 ZTI Strážnického - stavební pozemky pro RD – cena díla (dobudování inženýrských 
sítí), která vzešla ze zadávacího řízení, převyšuje původní odhadovaný rozpočet o 
téměř 2 mil. Kč.  Celková cena zahrnuje náklady na vybudování dešťové a splaškové 
kanalizace, veřejného osvětlení a přeložku kabelu NN, plynovodu a komunikace. 
 

 Rekonstrukce atletického stadionu – celkové náklady na výměnu povrchu činí 
2,9 mil. Kč, provedené práce nejsou technickým zhodnocením areálu (starý povrch 
byl odstraněn a v plném rozsahu nahrazen novým). Nejde o investiční výdaj, ale o 
výdaj provozní, proto je navržen přesun mezi kapitolami rozpočtu. Zbylý rozdíl do 
původně předpokládaných 5 mil. Kč (2,1 mil. Kč) představuje úsporu nákladů 
z rozpočtu města. 
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 MŠ Boršov – vložkování komínů – práce přesáhly 40 tis. Kč, jde proto o technické 
zhodnocení budovy školky, které má investiční charakter. Položka je proto přesunuta 
z provozních do investičních výdajů. 
 

 Autobusová zastávka Boršov – vybudování nové zastávky bylo původně součástí 
běžných oprav a údržby komunikací, výdaje ale mají investiční charakter, částka 
100 tis. Kč je proto přesunuta z provozní rozpočtu do investic. 
 

 Rozšíření kamerového systému – do úprav rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na 
rozšíření kamerového systému o 1 kamerový bod – výměna za otočnou kameru na 
náměstí. Náměstí je monitorováno otočkou kamerou a stacionárními kamerami. Na 
otočné kameře se objevila závada, která má za následek nefunkčnost kamery při 
propojení se stacionární kamerou. Samostatně tako kamera funguje bez problémů. 
Diagnostika závady a případná opravy by přesáhly částku 30 tis. Kč, je proto 
navrženo koupit novou kameru a stávající otočnou kameru využít pro lepší 
monitorování na ulici 9. května, kde není nutné propojení se stacionární kamerou. 
Další položkou zahrnutou do úprav rozpočtu je pořízení nového monitoru ke 
kamerovému systému na služebnu městské policie. V návaznosti na stavbu 
dopravního terminálu dojde k rozšíření Městského kamerového a dohlížecího 
systému o 13 nových kamer. Pro stávající server toto rozšíření nepředstavuje 
závažný problém, do rozpočtu je zahrnut výdaj na navýšení počtu monitorů pro 
obsluhu systému o 1 ks. Tímto navýšením dojde k optimálnějšímu rozložení okem, ve 
kterých jsou zobrazovány jednotlivé kamery, které sleduje obsluha.  
 

 ČOV - dezodorizace – 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. Realizace 
projektu povede k odstranění zápachu vzdušiny na ČOV v Linharticích, na který si 
občané opakovaně stěžovali. Dotace byla městu přiznána ve výši 60 % realizačních 
nákladů projektu. 
 

 ČOV – výměna míchadla - zástupce provozovatele kanalizace pro město Moravská 
Třebová předložil městu k projednání problémy s míchadlem reaktoru na ČOV. 
Kalové hospodářství ČOV je tvořeno 3 nádržemi. První nádrž – vyrovnávací a 
akumulační pro zahuštěný kal, druhá nádrž – izolovaný procesní reaktor, třetí nádrž – 
vychlazovací a akumulační před odstředěním. Přebytečný kal je čerpán z kalové 
čerpací stanice přes zahušťovací zařízení – rotační zahušťovač - a je vypouštěn do 
akumulační a vyrovnávací nádrže. Vlastní hygienizace probíhá v izolovaném 
procesním reaktoru. Reaktor je vybaven vertikálním míchadlem, všechny tři nádrže 
jsou vystrojeny středobublinnou aerací. Součástí technologie je i řídicí systém. Po 
hygienizaci je kal vychlazen a následně odvodněn na odstředivce. U reaktoru N2 bylo 
zjištěno, že velkým problémem je patní ložisko osazeného míchadla Techmix TX 
535/3L. Toto patní ložisko se neosvědčilo. Osazené míchadlo bylo v roce 2012 
v provozu necelý rok a došlo k tak výraznému vybroušení patního ložiska, že to mělo 
vliv i na převodovku, která byla poškozena. Neosvědčila se ani náhrada uchycení 
hřídele v patním ložisku – došlo opět k jeho poškození. Pro odstranění problémů 
míchadla je potřeba provést jeho záměnu. Výměna míchadla umožní bezproblémový 
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dlouhodobý provoz bez nutnosti odstávky technologie, které by mohly být zapříčiněny 
nižší životností ložisek míchadla. Po konzultaci s poskytovatelem dotace je tato 
výměna možná, neboť jde o zhodnocení díla, na něž byla poskytnuta dotace. 
Stávající míchadlo bude dále v majetku města sloužit jako záložní. Náklady na 
pořízení nového míchadla vč. montáže a provedení nezbytných úprav jsou ve výši 
téměř 1 mil. Kč. 
 
 

III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2018 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 235.040 tis. Kč byl k 30. 6. 
2018 naplněn na 56,54 %, tj. částkou ve výši 132.892,95 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 286.740 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
120.668,45 tis. Kč, tj. na 42,08 %, 

 

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

 
K navrženým úpravám rozpočtu: 

 do úprav rozpočtu je zahrnut investiční úvěr na financování akce Rekonstrukce 
bazénu ZŠ Palackého v předpokládané výši 31.000.000 Kč.  

 

 zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města 
k 30. 6. 2018 zachycuje následující tabulka: 

 

k 01.01.2018 k 30.06.2018

základní běžný účet 4 731 889,87 Kč 2 062 316,16 Kč

příjmový účet 71 219 567,51 Kč 70 377 079,54 Kč

účty u ČNB 2 363 059,03 Kč 5 471 961,89 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 3 418 229,95 Kč 12 273 619,61 Kč

fond rozvoje bydlení 138 117,40 Kč 138 186,85 Kč

sociální fond 68 051,02 Kč 318 776,88 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 81 938 914,78 Kč 90 641 940,93 Kč

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

účet jistin 27,22 Kč 500 000,00 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 5 500 637,00 Kč 500 609,78 Kč  
 
 

 
 


