
Komentář k pravidlům rozpočtového provizoria 
 

Komentovány jsou zejména položky rozpočtového provizoria, u kterých dochází k 
výrazné změně oproti prvnímu čtvrtletí roku 2018. 
 
Rozpočtové příjmy 
 

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

 
 Ostatní nedaňové příjmy – třída 2 – jedná se zejména o příjmy z pronájmu 

majetku a ostatní vlastní činnosti města (parkování, provoz PCO, provoz 
fotovoltaických elektráren, pokuty,…). 

 
 Kapitálové příjmy - třída 3 – je počítáno s příjmy z prodeje pozemků 

schválenými na posledním jednání zastupitelstva města v prosinci, u kterých je 
předpoklad úhrady až začátkem roku 2018. 

 
 Běžné (neinvestiční) a investiční dotace – třída 4 – součástí návrhu 

rozpočtového provizoria jsou jen dotace na výkon státní správy v rámci 
souhrnného dotačního vztahu a dotace ze SR na výkon pěstounské péče. 

 
Rozpočtové výdaje 

 

 Běžné výdaje – třída 5 

 Technické služby – sportoviště, komunikace, odpady, zeleň, úklid,…. – návrh 
výdajů v 1. čtvrtletí 2019 vychází ze skutečnosti letošního roku. 

 

 Odpadní vody – návrh zahrnuje výdaje na úhradu nájmu za pozemky pod 
čističkou odpadních vod, které zatím nebyly převedeny do vlastnictví města a 
dále výdaje přípravné práce akcí zařazených do plánu obnovy kanalizací 
(kanalizace Olomoucká a kanalizace Lanškrounská). 
 

 Mateřské školky, základní školy, ZUŠ, DDM, Sociální služby, Kulturní služby, 
Městská knihovna – provozní příspěvky z rozpočtu města korespondují s 
provozními příspěvky poskytnutými v prvním čtvrtletí roku 2018. 
 

 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny vč. týraných psů - Krajská 
veterinární správa a Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, jako místně 
a věcně příslušný správní orgán provedly dne 24. 10. 2018 neohlášenou 
kontrolu chovu psů chovatelů v Mladějově na Moravě. Kontrola byla provedena 
v součinnosti s policií ČR na základě soudem nařízené domovní prohlídky a na 
základě podezření, že v nemovitosti v Mladějově na Moravě dochází k týrání 
psů chovem v nevhodných podmínkách. Ke kontrole byl přizván i Městský úřad 
Moravská Třebová, orgán státní správy na ochranu zvířat proti týrání, neboť se 
dalo předpokládat, že bude nutno nařídit a zajistit na místě odebrání týraných 
psů. Výsledkem uvedené kontroly byl vydaný návrh Krajské veterinární správy, 
Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, na umístnění týraných zvířat do 
náhradní péče. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy na 



ochranu zvířat proti týrání, následně proto vydal dne 24. 10. 2018 rozhodnutí o 
předběžném opatření, k umístnění týraných zvířat do předběžné náhradní péče 
Toto rozhodnutí bylo ihned vykonatelné po jeho vyhlášení (vyhlášeno na místě). 
Jednalo se celkem o 79 psů (28 fen, 50 psů a 1 štěně). Náklady spojené se 
zajištěním předběžné náhradní péče hradí město, které potom náklady vymáhá 
po pachateli přestupku. Město bude hradit náklady do vydání pravomocného 
rozhodnutí o uložení propadnutí týraného zvířete nebo rozhodnutí o jeho 
zabrání nebo o rozhodnutí o umístění týraného zvířete do náhradní péče. Do 
provizoria jsou z výše popsaných důvodů zahrnuty náklady spojené se 
zajištěním předběžné náhradní péče do konce března 2019. 
 

 Centrum volného času – mzdové náklady vychází z předpokládaného navýšení 
tarifů od 1.1. 2019 o cca 5 %. 
 

 Bezpečnost a veřejný pořádek – městská policie – mzdové náklady odráží 
předpokládaného navýšení tarifů od 1. 1. 2019 o cca 5 %. 
 

 Činnost místní správy – navýšení mzdových výdajů má, stejně jako u městské 
Policie a CVČ, vazbu na očekávanou změnu nařízení vlády o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které i v případě 
zaměstnanců městského úřadu bude znamenat cca 5 % navýšení platových 
tarifů. 
 

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

 Provoz MHD – provoz MHD byl zahájen na podzim letošního roku, do 
rozpočtového provizoria je zahrnuta předpokládaná kompenzace ztráty 
z provozu v prvním čtvrtletí roku 2019. 
 

 Územní studie - nová průmyslová zóna – akce přechází z roku 2018, 
v současné době je studie dopracovávána. 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. 
 

 Územní studie Udánský kopec – v roce 2018 proběhla architektonická soutěž, 
jako forma otevřené projektové soutěže o návrh pro oblast architektury, 
urbanismu a krajinářské architektury. Předmětem soutěže bylo urbanisticko-
architektonického řešení lokality Udánský kopec. Důraz byl kladen na vytvoření 
atraktivního soudobého nízkopodlažního bydlení městského typu. Bylo 
požadováno stanovení prostorového uspořádání tak, aby navrhovaná zástavba 
logicky navázala na převažující navazující nízkopodlažní zástavbu městského 
typu. Zpracování územní studie navazuje na realizovanou architektonickou 
soutěž.  Vítěz soutěže dopracuje návrh do podoby územní studie. 
 



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

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

 Rozpočtová rezerva - příprava projektů – v rámci rozpočtového provizoria je 
vytvořena rezerva na příprava projektů se záměrem realizace v roce 2019. 
 
 

 Investiční výdaje – třída 6 
 

 Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové – na akci jsme 
v roce 2018 podali žádost o dotaci, která byla úspěšná, přípravu projektu 
předpokládáme začátkem roku 2019, vlastní realizaci pak v průběhu roku. 
 

 Rekonstrukce objektů Sociálních služeb – akce přechází z roku 2018, je 
podpořena z dotace MPSV ČR. V prvním čtvrtletí roku 2019 budou doplaceny 
výdaje z pozastávky v rámci fakturace v roce 2018 (pozastávka bude uvolněna 
po odstranění vad a nedodělků plynoucích z kolaudačního řízení stavby). 
 

 Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého – do provizoria jsou zařazeny 
předpokládané náklady akce v prvním čtvrtletí roku 2019 s předpokladem 
úhrady z bankovního úvěru. 
 

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

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

 ČOV – dezodorizace – akce přechází z roku 2018. 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. Projekt bude dokončen v roce 2019 vč. 
administrace žádosti o dotaci. 
 



 ČOV - výměna míchadla -  i tato akce byla původně součástí rozpočtu v roce 
2018, s ohledem na termín dodání míchadla je akce zařazena do provizoria, 
zástupce provozovatele kanalizace 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 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. 
 

 Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT - zadávací řízení – akce je podpořena 
z prostředků SFDI, součástí pravidel rozpočtového provizoria jsou pouze výdaje 
na zpracování zadávacího řízení na dodavatele prací. 
 
 

 Financování – třída 8 
Návrh rozpočtového provizoria zahrnuje také oblast financování v následující 
struktuře: 
- příjmová část -  snížení zapojení zůstatku finančních prostředků na účtech města 
- příjmová část - investiční úvěr na realizaci projektu Rekonstrukce bazénu ZŠ 
Palackého (předpokládané čerpání úvěru ve výši 10 mil. Kč) 
- výdajová část – splátky jistin úvěrů v 1. čtvrtletí roku 2019. 


