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Komentář k rozboru hospodaření k 30.04.2019 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Schválený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 216.720 tis. Kč byl k 30.04.2019 
naplněn částkou 81.678,45 tis. Kč na 37,69 %. 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 2019) daňové příjmy ve výši 9.326,53 tis. Kč. Tato 
částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2018 zaslaných finančním úřadem na 
účet města až začátkem ledna 2019 (v roce 2018 byl tento doplatek cca 2.252 tis. Kč nižší). 
 
Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 144.000 tis. Kč byl k 30.04.2019 naplněn 
na 30,92 % tj. na částku 44.525,49 tis. Kč. Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku 
jsou o více než 3,4 mil. Kč vyšší než ve stejném období roku 2018. Daňové výnosy meziročně 
vzrostly o více než 8 %.  
V tabulkové části rozboru hospodaření na straně 9 jsou uvedeny výnosy z daní za období 
leden – květen 2019, meziroční nárůst za toto období v porovnání s rokem 2018 činí 4,4 mil. 
Kč. 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Schválený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 12.530 tis. Kč byl 
k 30.04.2019 naplněn na 48,27 %, tj. ve výši 6.047,76 tis. Kč. Naplňování jednotlivých 
správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.  
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2018
Rozpočet 2019

Skutečnost

k 30.4.2019

Odbor výstavby a územního plánování 683 200,00 650 000,00 176 900,00

Odbor vnitřních věcí 977 255,00 950 000,00 295 015,00

Obecní živnostenský úřad 151 815,00 150 000,00 53 505,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 1 740,00 0,00 0,00

Odbor dopravy 3 079 235,00 3 050 000,00 909 035,00

Odbor životního prostředí 155 295,00 150 000,00 48 510,00

Správní poplatky celkem (mimo VHP) 5 048 540,00 4 950 000,00 1 482 965,00

Odbor maj. města a kom. hosp. VHP 10 500,00 0,00 10 500,00

Správní poplatky celkem 5 059 040,00 4 950 000,00 1 493 465,00   
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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 30.590 tis. Kč byl k  
30.04.2019 naplněn na 33,81 %, tj. ve výši 10.341,27 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (8.001,41 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30.04.2019).  
 
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 30.04.2019 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2018) 344 311,00

Podíl na nákladech na opravu komunikace Lidická 205 303,00

Pohledávky z minulých let 136 060,10

Ostatní příjmy 41 959,90

CELKEM 727 634,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z kopírování a prodeje známek na psy – celkové roční příjmy z těchto služeb pro 
občany činí cca 1 tis. Kč. 
 

 Příjmy z prodeje dřeva – rozpočet je upraven podle naplňování položky. 
 

 Přijaté pojistné náhrady – součástí této položky k 30.04. je zejména o přijaté plnění za 
poškozený parkovací automat na náměstí. 
 

 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. 
 
 

3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 8.550 tis. Kč byl k 30. 4. 2019 naplněn na 
5,94 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 507,92 tis. Kč. 
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4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 29.600 tis. Kč byl k 30. 4. 
2019 naplněn na 70,15 %, tj. celkem 20.763,93 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 40.290 tis. Kč byl k 30. 4. 
2019 naplněn na 8,78 %, do rozpočtu bylo přijato celkem 3.539,40 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 

30.04.2019 (v Kč)

Dětřichov u Moravské Třebové 1 500,00

Vranová Lhota 1 500,00

Linhartice 1 500,00

Staré Město 16 500,00

Mladějov na Moravě 4 500,00

Rychnov na Moravě 4 500,00

Třebařov 4 500,00

Městečko Trnávka 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 36 000,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR – na volby do zastupitelstva 
ÚSC (doplňující) – na úhradu výdajů souvisejících s konáním nových voleb do 
zastupitelstva obce Borušov jsme obdrželi dotaci ve výši 10 tis. Kč. 
 

 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR – dotace poskytnutá na 
úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu činí 
392 tis. Kč.  
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon sociální práce mimo SPOD –  
rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla městu přiznána dotace ve 
výši 366,70 tis. Kč na pokrytí výdajů na výkon sociální práce s výjimkou agendy SPOD 
v roce 2019. 
 

 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  
19.187 tis. Kč. 
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 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  - 4 dotace jsou určeny pro naši příspěvkovou 
organizaci Kulturní služby města Moravská Třebová na podporu jejích aktivit: 
- 50 tis. Kč - festival Dny Slovenské kultury (kapitola Kancelář hejtmana), 
- 20 tis. Kč - restaurování 3 obrazů Gustava Tauschinského (Program podpory kultury 
a památkové péče), 
- 10 tis. Kč - Moravskotřebovský bramborák (Program podpory kultury a památkové 
péče), 
- 10 tis. Kč – Kejkle a kratochvíle (Program podpory kultury a památkové péče). 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Partnerská spolupráce žáků ZŠ Palackého 
a Vlaardingenu – dotace ve výši 10 tis Kč z programu Dotační program kanceláře 
hejtmana 2019 – rozvoj zahraničních vztahů Pk je určena pro naši příspěvkovou 
organizaci. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - na podporu výstavby a rozvoje dětských 
dopravních hřišť - město Moravská Třebová ve spolupráci s příspěvkovou organizací 
II. Mateřská škola, Moravská Třebová, Jiráskova 1141, okres Svitavy podalo žádost o 
poskytnutí dotace z Pardubického kraje z Programu Podpora výstavby a rozvoje 
dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji. Dotace ve výši 55,51 tis. Kč je určena 
ke krytí maximálně 70 % celkových nákladů projektu. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Program podpory kultury a památkové péče 
v Pardubickém kraji pro rok 2019 – město z tohoto programu obdrží dotace na 2 
projekty: 

- kamenný krucifix na pozemku p.č. 620/3 – obnova - I. etapa (30 tis. Kč), 
- Olomoucká č.p. 143 – obnova vstupního pískovcového portálu (30 tis. Kč). 

 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – na požární techniku jednotek SDH - 
zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 15. dubna 2019 projednalo a 
schválilo poskytnutí programové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární 
techniku a věcné prostředky požární ochrany pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 
našeho města. Dotace v maximální výši 15.000 Kč je určena na pořízení ručních 
vyprošťovacích nástrojů pro všechny jednotky SDH ve městě. 
 

 Neinvestiční transfery z IROP - Dopravní terminál Moravská Třebová – městu byla na 
základě 2. zprávy o realizaci a žádosti o platbu poskytnuta neinvestiční část dotace z 
IROP ve výši  téměř 270 tis. Kč, která má vazbu na výdaje projektu v letech 2017 a 
2018. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – je navržena úprava rozpočtu v souladu 
s naplňováním položky. 
 

 Investiční transfery z IROP - Dopravní terminál Moravská Třebová - v rámci realizace 
projektu měla být vytvořena parkovací stání pro jízdní kola prostřednictvím parkovací 
věže v počtu 60 míst. Město realizovalo parkovací věž s kapacitou 118 kol (z důvodu 
problémů s dodáním parkovací věže s nižší kapacitou dodavatelem). Informace o 
změně kapacity parkovací věže byla po jednání rady města zaslána prostřednictvím 
Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Centru pro regionální rozvoj ČR. 
Pro CRR byl rozhodujícím dokumentem pro posuzování způsobilosti výdajů závěr 
Dopravně inženýrské studie (DIS), ze kterého vyplynula potřeba parkovacích míst pro 
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kola na 60 – 80 a na jejímž základě byl v projektové žádosti stanoven indikátor počtu 
parkovacích míst pro kola na 60 míst. Z tohoto důvodu došlo dne 17.04.2019  ke změně 
rozhodnutí o poskytnutí dotace z původní výše 22.717,23 tis. Kč na 19.717,65 tis. Kč, 
čímž došlo ke snížení způsobilých výdajů projektu o 3.332,86 tis. Kč a tím ke krácení 
investiční dotace o 2.999,58 tis. Kč. Celkové náklady na vybudování věže pro 118 míst 
byly přepočteny poměrem na věž pro 80 míst. Rozhodnutí o změně výše dotace bylo 
vydáno až po schválení rozpočtu města na rok 2019, do rozpočtu se tedy promítl 
původní předpoklad dotace vyšší o cca 2,8 mil. Kč. O tuto částku je tedy nutné upravit 
příjmovou část rozpočtu města na rok 2019.  
 

 
 
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 203.240 tis. Kč byl 
k 30. 4. 2019 vyčerpán na 30,46 %, tj. čerpání ve výši 61.904,37 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT – částka 60 tis. Kč je 
určena na snížení palisád chodníku před obchodem (v souladu s požadavkem 
samosprávně komise Sušice) a na doplnění vodorovného dopravního značení dle 
požadavku Dopravního inspektorátu Svitavy u autobusové zastávky. 
 

 Komunikace J. K. Tyla (PD) -  do rozpočtu jsou zahrnuty předpokládané výdaje na 
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce povrchu komunikace J. K. Tyla ve 
výši 150 tis. Kč (s předpokládanou realizací projektu v roce 2020). 
 

 Kanalizace Svitavská (PD) – rozpočet je navýšen o předpokládané náklady ve výši 
150 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace v ulici 
Svitavská (v úseku od muzea směrem k ulici Dr. Jánského). 
 

 MŠ Piaristická – rekonstrukce elektroinstalace – náklady na zpracování PD budou nižší 
než schválený rozpočet, je proto navrženo sníženi rozpočtu o 70 tis. Kč. 
 

 MŠ Sušice – zasakování dešťové vody – náklady na hydrogeologický průzkum, 
zpracování PD a realizaci projektu přesahují schválený rozpočet o 75 tis Kč. 
 

 MŠ Boršov – rekonstrukce sociálního zařízení – rozpočet rekonstrukce dle zpracované 
PD činí 365 tis. Kč, dále budeme hradit i náklady na technický dozor investora, je proto 
navrženo posílení rozpočtu o částku 110 tis. Kč. 
 

 MŠ Jiráskova – dopravní hřiště a jeho vybavení – projekt s podporou Pardubického 
kraje bude realizován příspěvkovou organizaci města II. Mateřská škola, Jiráskova 
1141, Moravská Třebová, okres Svitavy. Záměrem projektu je zvýšení kvality dopravní 
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výchovy v mateřské škole prostřednictvím pořízení odrážedel, koloběžek, kol, 
ochranných pomůcek, přenosných dopravních značek a světelné signalizace. Dotace 
ve výši 55,51 tis. Kč je určena ke krytí maximálně 70 % celkových nákladů projektu (cca 
80 tis. Kč). 
 

 MŠ Jiráskova – oprava plotu – do úprav rozpočtu jsou zahrnuty náklady na opravu plotu 
poničeného vandaly.  
 

 ZŠ Palackého oprava WC – do vyhlášeného zadávacího řízení se nepřihlásila žádná 
firma, není tedy reálné stihnout rekonstrukce realizovat v rámci letních prázdnin a za 
provozu školy by nebyla dostatečná kapacita ostatních sociálních zařízení, akce proto 
v letošním roce nebude realizována. Dle projektové dokumentace činí realizační 
náklady více než 1,2 mil. Kč, takže by částka vyčleněná v rozpočtu města nebyla 
dostatečná. 
 

 ZŠ Palackého – oprava instalačního kanálu k dílnám – i vzhledem k nárůstu nákladů 
na opravy WC bylo od opravy instalačního kanálu v letošním roce upuštěno. 
 

 ZŠ Palackého -  projekt Partnerská spolupráce 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 2019 – rozvoj zahraničních vztahů 
Pk. 
 

 ZŠ Kostelní nám. – výměna oken – 3. etapa – realizační náklady budou nižší o cca 
900 tis. Kč.  
 

 Kulturní služby města – Kulturní centrum – částka 20 tis. Kč je přesunuta zpět do 
rozpočtu města z důvodu plateb zahraničním rezidentům (slovenským umělcům) 
vystupujícím v rámci festivalu Dny slovenské kultury. Platby umělcům za vystoupení 
převzalo město (ve vazbě na zákon o DPH). 
 

 Kulturní služby města – je navržena úprava rozpočtu o přijaté dotace z prostředků 
Pardubického kraje: 

 - 50 tis. Kč - festival Dny Slovenské kultury (kapitola Kancelář hejtmana), 

 - 20 tis. Kč - restaurování 3 obrazů Gustava Tauschinského (Program podpory kultury 
a památkové péče), 

 - 10 tis. Kč - Moravskotřebovský bramborák (Program podpory kultury a památkové 
péče), 

 - 10 tis. Kč – Kejkle a kratochvíle (Program podpory kultury a památkové péče). 
 

 Oprava budovy muzea – při kontrole střechy muzea bylo zjištěno, že je nutné provést 
dopojení a prodloužení dešťových svodů z galerie, aby voda nezatékala po zdech. 
Výdaje nebyly zahrnuty v nákladech na obnovu střechy v minulém roce, proto je 
navrženo navýšení rozpočtu o částku 15 tis. Kč. 
 

 TJ Sokol Boršov – tělovýchovní jednota se obrátila na město se žádostí o poskytnutí 
individuální dotace na pořízení samojízdného zavlažovacího vozíku pro potřeby 
sportovního areálu v Boršově. Tělovýchovná jednota z vlastních zdrojů realizovala 
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podzemní vrt, který bude zdrojem vody pro zavlažování areálu, ale již nemá dostatek 
finančních prostředků na pořízení vozíku. Náklady činí cca 31 tis. Kč. 
 

 Rehau aréna – oprava běžeckého pásu – běžecký pás pořídilo před 3 lety město 
z rozpočtu. Po prohlídce servisní firmy byly shledány závady poškození motoru a 
vlastního pásu, který bude nutné vyměnit. 
 

 Sociální služby – rozpočet příspěvkové organizace je navýšen o dotaci z Pardubického 
kraje v souhrnné výši 19.187 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.  
Další úprava rozpočtu příspěvkové organizace (navýšení o 7 tis. Kč) se týká nutné 
opravy střechy po vichřici, která byla nahlášena jako pojistná událost. 
 

 Centrum volného času – ostatní provozní náklady – do úprav rozpočtu jsou zahrnuty 
náklady na obměnu židlí (z bezpečnostních i hygienických důvodů). 
 

 Přesun městské policie – s ohledem na záměr přesunout městkou policii do objektu 
radnice, je do úprav rozpočtu města zahrnuta nová položka, obsahující předpokládané 
náklady s přesunem související (zejména přesun technologií městského kamerového 
a dohlížecího systému, pultu centrální ochrany,…). 
 

 Požární ochrana – rozpočet je upraven o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na 
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany pro jednotky sboru dobrovolných 
hasičů našeho města. Dotace v maximální výši 15.000 Kč je určena na pořízení ručních 
vyprošťovacích nástrojů pro všechny jednotky SDH ve městě. 
 

 Činnost místní správy – konzultační, poradenské a právní služby – navýšení rozpočtu 
vychází z fakturace za právní zastupování města ve sporu s kongregací Kongregace 
Sester neposkvrněného početí Panny Marie, která přesáhla částku 120 tis. Kč a 
z uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s další advokátní kanceláří. 
 

 Volby do zastupitelstev ÚSC a do Evropského parlamentu - Součástí úprav rozpočtu 
v rámci rozboru hospodaření k 30.04. jsou i výdaje na volby do zastupitelstva obce 
Borušov a volby do Evropského parlamentu. Dotace poskytnutá na organizaci voleb 
nepokrývá výdaje v plném rozsahu, o doplatek nákladů obou voleb budeme žádat 
v rámci finančního vypořádání za rok 2019. 
 

 Ostatní činnost – členské příspěvky – meziročně vzrostl členský příspěvek Svazu měst 
a obcí, je proto upravena celková výše rozpočtu vyčleněná na úhradu členských 
příspěvků. 

 
Níže je uveden komentář k navrhovaným úpravám rozpočtu u položek Rozsáhlejší úpravy 
majetku v městské památkové rezervaci (strana 18 tabulkové části rozboru hospodaření). 

 

 Obnova oken a fasády západní strany zámku (vč. SV pilíře) – v souladu s požadavkem 
vedení města byla podána žádost o dotaci z programu Regenerace MPR a MPZ v roce 
2019 na obnovu severovýchodního pilíře zámku, je tedy nutné navýšit rozpočet o 
spoluúčast města na realizaci obnovy (180 tis. Kč). 
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 Restaurování kříže Jiráskova -Tyršova - kamenný krucifix na  p.p.č. 620/3 - 1.etapa – 
do rozpočtu je zahrnuta jednak dotace z Programu podpory kultury a památkové péče 
v Pardubickém kraji pro rok 2019 ve výši 30 tis. Kč, dále je rozpočet navýšen o 
25 tis. Kč (s ohledem na celkové realizační náklady). 
 

 Obnova střechy lapidária – avizovaná dotace z programu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je nižší, než jsme původně 
předpokládali, proto je třeba navýšit rozpočet vlastních zdrojů města o 35 tis. Kč. 
 

 Restaurování portálu v opevnění (u zámku) – akce bude zahrnuta do programu 
Regenerace MPR a MPZ v roce 2019, ze kterého není možné hradit DPH u 
provedených prací. Do úprav rozpočtu je proto zahrnuta částka 25 tis. Kč. 
 

 Restaurování arkád zámku – i tato akce bude zahrnuta do programu Regenerace MPR 
a MPZ v roce 2019, bude provedeno restaurování poškozených míst arkád. Do úprav 
rozpočtu je proto zahrnuta spoluúčast města ve výši 20 tis. Kč. 
 

 Olomoucká 143 – obnova vstupního portálu – do rozpočtu je zahrnuta dotace z 
Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji pro rok 2019 ve výši 
30 tis. Kč. 
 

 
 
6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Schválený rozpočet investičních výdajů ve výši 92.070 tis. Kč byl k 30. 4. 2019 čerpán částkou 
23.175,95 tis. Kč, tj. na 25,17 %.  
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 MŠ Jiráskova – vybavení kuchyně – ze zjišťování aktuálních cen profesionálních 
kuchyňských robotů pro potřeby kuchyně mateřské školy vyplynula potřeba navýšení 
rozpočtu o částku 30 tis. Kč. 
 

 Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT – zpracování 
hydrotechnického posudku je nezbytným podkladem pro vydání stanoviska 
vodoprávního úřadu, bez něhož není možné dokončit kolaudační řízení. Náklady na 
zpracování posudku činí cca 10 tis. Kč. 

 

 Projekt Na hranici na hraně – příprava – součástí rozpočtu v roce 2019 budou i 
poměrné náklady na činnost projektového manažera, finančního manažera, zpracování 
PD na pumtrack, náklady na zadávací řízení na dodavatele,… Proto je navržena úprava 
rozpočtu o částku 310 tis. Kč. 

 

 Parkovací automat na náměstí – poškozený automat byl vyměněn za nový, náklady na 
pořízení ve výši 125 tis. Kč byly kryty z pojistného plnění. 
 

 Chodník Udánky – 1. etapa – v roce 2018 byl chodník vybudován, v roce 2019 bude 
geometricky zaměřen, aby mohlo být dokončeno kolaudační řízení. Náklady na GP činí 
cca 30 tis. Kč. 
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 Chodník Udánky – 2. etapa – záměrem je pokračovat doplněním chodníku směrem 
k hospodě a také k vlakovému nádraží. 
 
 
 

III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30.04.2019 plyne: 
 

 schválený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 265.560 tis. Kč byl k 30.04.2019 
naplněn na 32,28 %, tj. částkou ve výši 85.725,77 tis. Kč, schválený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 295.310 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 85.080,32 tis. 
Kč, tj. na 28,81 %. 
 

 součástí položek financování na straně příjmů je zapojení zůstatků finančních prostředků 
na účtech města a účelových fondech a čerpání investičního úvěru na Rekonstrukci 
bazénu ZŠ Palackého. 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 30.04.2019 zachycuje následující tabulka: 

 

k 01.01.2019 k 30.04.2019

základní běžný účet 3 663 430,35 Kč 2 168 405,05 Kč

příjmový účet 8 747 846,37 Kč 11 626 121,66 Kč

účty u ČNB 20 060,59 Kč 4 408 301,99 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 16 305 103,14 Kč 11 327 684,83 Kč

fond rozvoje bydlení 138 257,49 Kč 138 303,58 Kč

sociální fond 78 749,27 Kč 529 055,95 Kč

sbírkový účet 35 536,58 Kč 36 548,49 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 28 988 983,79 Kč 30 234 421,55 Kč

depozitní účet 5 400 609,78 Kč 609,78 Kč

účet jistin 0,00 Kč 250 000,00 Kč  
 
K navrženým úpravám rozpočtu: 

 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních 
prostředků na běžných účtech a účelových fondech) – ve vazbě na krácení poskytnuté 
dotace u projektu Dopravní terminál je nutné do hospodaření zapojit zůstatky 
prostředků na účtech města ve výši 2,09 mil. Kč. 


