
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Žádost o informace – plán likvidity 2018, stavy účtů města 
 
Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
Povinný subjekt: 
Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová 
 
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
   
 Vážení, 
 
Moravsko Třebovští zastupitelé se nedokážou shodnout, jestli je na účtu města málo peněz, nebo 
dostatek. Dokonce zazněli i obavy, že není na výplatu městských úředníků. Jako občan jsem zmatený a 
proto, v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích, ve znění pozdějších 
předpisů, žádám o poskytnutí následujících informací resp. podkladů: 

- plán likvidity města pro rok 2018, a jestli je již vytvořený, i plán na rok 2019 
- Stavy účtů města za rok 2018 vždy k 15. V měsíci a ke konci měsíce. 

 
Prosím o poskytnutí informací v elektronické podobě na e-mailovou adresu. 
 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mailem  
 
Dne: 19.12.2018 
 
Odpověď na žádost: 
Dobrý den, reaguji na Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 
11.12.2018. 
Plán likvidity pro územní samosprávné celky není upraven žádným zákonným předpisem. Tok financí je 
řízen rozpočtem města a jeho úpravami v průběhu roku. Schválený rozpočet i všechny jeho změny 
(rozpočtové úpravy) jsou zveřejňovány jednak na úřední desce městského úřadu, v sekci Hospodaření 
města a také na webových stránkách města v sekci Rozvoj - Hospodaření města.  
Pokud vyjdu z rozboru hospodaření města k 30.10.2018 a schválené souhrnné rozpočtové úpravy, je 
očekávaný zůstatek finančních prostředků na konci roku na účtech města cca 4,5 mil. Kč. To je dáno 
zejména posunem doplatku dotace na projekt Rekonstrukce budov C a D Domova pro seniory (cca 15 mil. 
Kč) a dotace na projekt Dopravní terminál (více než 20 mil. Kč) do prvního čtvrtletí roku 2019. Již dnes už 
ale víme, že některé původně plánované akce nebudou v letošním roce dokončeny, u jiných byly 
generovány úspory, takže lze očekávat zůstatek finančních prostředků na účtech města ke konci roku 
vyšší. 
 
Rozpočet města na rok 2019 je zatím v přípravě, hospodaření města v prvním čtvrtletí (do schválení 
rozpočtu města na březnovém jednání zastupitelstva města) se bude řídit pravidly rozpočtového 
provizoria, které schválilo zastupitelstvo města na svém prosincovém jednání. 
Stavy účtů města ke konci každého měsíce roku 2018 zasílám v příloze. K jinému dni než konci měsíce 
zůstatky účtů města běžně nesledujeme. 
 



S pozdravem 

Dana Buriánková 
Vedoucí odboru 
Městský úřad Moravská Třebová 
Odbor finanční 
Tel.: +420 461 353 124 
Fax: +420 461 311  572 
Mobil: +420 603 293 557 
E-mail: dburiankova@mtrebova.cz 
www.moravskatrebova.cz 

 
 
Datum zveřejnění informace: 20.12.2018 


