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Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2019 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
 
I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 237.390 tis. Kč byl k 30. 6. 2019 
naplněn částkou 134.012,41 tis. Kč na 56,45 %.  
 
Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 46.070 tis. Kč byl k 30. 6. 2019 
naplněn částkou 39.621 tis. Kč na 86,00 %.  
 
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. 2019 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 6 % (3.936,68 tis. Kč). Meziroční nárůst daňových příjmů za 
leden - červenci činil 6.153,40 tis. Kč (více než 7 %). Nejvýnosnějšími měsíci z pohledu 
daňových příjmů bývají tradičně letní měsíce (v červnu letošního roku činily daňové výnosy 
18.418,01 tis. Kč v červenci pak 17.013,85 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 9.100 tis. Kč představuje 
převody této daně pro rok 2019 (daňové přiznání za rok 2018). 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, místních a ostatních poplatků ve výši 12.580 tis. Kč byl k 
30. 6. 2019 naplněn na 63,82 %, tj. ve výši 8.028,51 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

2018
Rozpočet 2019

Skutečnost

k 30.6.2019

Odbor výstavby a územního plánování 683 200,00 650 000,00 320 650,00

Odbor vnitřních věcí 977 255,00 950 000,00 537 775,00

Obecní živnostenský úřad 151 815,00 150 000,00 84 035,00

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

Odbor dopravy 3 079 235,00 3 050 000,00 1 322 630,00

Odbor životního prostředí 155 295,00 150 000,00 64 960,00

Správní poplatky celkem (mimo VHP) 5 048 540,00 4 950 000,00 2 330 050,00

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 2 340 550,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Správní poplatky – z tabulky č. 1 je zjevné, že plnění u správních poplatků odboru 
dopravy nedopovídá nastavené výši rozpočtu. Příjmy z poplatků ovlivňují počty 
registrovaných popř. přepisovaných vozidel, počty vyměněných řidičských průkazů (v 
minulém roce proběhla velká výměna řidičských průkazů),… Klesl také počet 
vydaných řidičských průkazů ve zrychleném řízení. Je proto navrženo snížení 
původního rozpočtu. 
 

 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 30.945 tis. Kč byl k 30. 6. 
2019 naplněn na 47,63 %, tj. ve výši 14.737,68 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (11.614,94 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 6. 2019).  
 
V tabulce č. 2 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde 
nespecifikované. 
 
Tab. č. 2 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

Ostatní nedaňové příjmy j.n.

(tzv.nahodilé příjmy)

Skutečnost

k 30.06.2019 (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

Příjmy z prodeje automobilu 40 000,00

Ostatní příjmy 3 113,30

CELKEM 728 787,40  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z poskytování služeb – provoz FVE – výnosy z provozu FVE meziročně za 
první pololetí poklesly o téměř 60 tis. Kč (pokles byl zaznamenán zejména v měsících 
duben, květen a červen). Z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu. 
 

 Soutěž O Perníkovou popelnici - odměna za umístění – město získalo od společnosti 
EKO KOM odměnu za umístnění v soutěži ve třídění odpadu O Perníkovou popelnici 
ve výši 45 tis. Kč 
 

 Příjmy z prodeje dřeva – úprava rozpočtu koresponduje s naplněním rozpočtové 
položky ke konci června.  
 
 
 

3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 8.550 tis. Kč byl k 30. 6. 2019 naplněn na 
14,01 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 1.197,50 tis. Kč. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z prodeje bytů a ostatních nemovitostí – součástí schváleného rozpočtu byly i 
příjmy z prodeje bytů na ulici Nádražní, které jsou zatím pouze ve fázi příprav, takže 
příjmy budou součástí rozpočtu města až v roce 2020. 

 
 

4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 49.865 tis. Kč byl 
k 30. 6. 2019 naplněn na 56,83 %, tj. celkem byly přijaty neinvestiční dotace ve výši 
28.337,81 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 37.520 tis. Kč byl k 30. 6. 
2019 přeplněn na 102,41 %, tj. celkem jsme obdržely investiční dotace ve výši 
38.423,50 tis. Kč. 
 
V tab. č. 3 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých transferů od obcí za 
výkon přenesené působnosti. 
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Tab. č. 3 –  Transfery od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.06.2019 (v Kč)

Dětřichov u Moravské Třebové 3 000,00

Vranová Lhota 4 500,00

Linhartice 1 500,00

Staré Město 18 000,00

Mladějov na Moravě 7 500,00

Rychnov na Moravě 4 500,00

Třebařov 9 000,00

Kunčina 3 000,00

Městečko Trnávka 3 000,00

Malíkov 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 55 500,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na projekt Podpora terénní práce v roce 
2019 – 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 - na projekt v rámci OPVVV – DDM – 
i v rámci nového programového období se naše školské subjekty postupně zapojují 
do výzev v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se svými projekty 
využívajícími zjednodušené vykazování nákladů (tzv. Šablony II). Administraci 
zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V červnu letošního roku jsme 
obdrželi 1. zálohu na realizaci projektu Domu dětí a mládeže Moravská Třebová ve 
výši 1.112,05 tis. Kč. Z pohledu rozpočtu se jedná o tzv. průtokovou dotaci, kterou 
obratem posíláme příspěvkové organizaci. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - na obnovu a nátěr střešní krytiny 
Lapidária - Podpora obnovy kult. památek ORP – Ministerstvo kultury poskytlo městu, 
v rámci programu Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností, příspěvek ve výši 100 tis. Kč na obnovu a nátěr šindelové střešní krytiny, 
výměnu klempířských prvků a další práce spojené s opravou střechy Lapidária na 
hřbitově. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - na podporu poskytování soc. služeb (Domov 
pro seniory a peč. služba) – u příspěvkové organizace Sociální služby města 
Moravská Třebová došlo, ve vazbě na zahájení provozu Domova se zvláštním 
režimem, k úpravě kapacity pobytových služeb v Domově pro seniory (pokles počtu 
lůžek ze 159 v období 1-3/2019 na 154 lůžek v období 4-12/2019). Na pokles počtu 
lůžek je navázán i pokles maximální výše dotace poskytnuté ze státního rozpočtu 
prostřednictvím rozpočtu Pardubického kraje ze 17.656.000 Kč na 17.346.000 Kč 
(pokles o 310.000 Kč). 
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 Neinvestiční transfery z OPZ - Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města 
a zavedení metody kvality CAF – doplatek dotace na realizaci projektu v roce 2019 
byl o cca 200 tis. Kč nižší oproti předpokladu. Došlo k nevyplacení části dotace ve 
vazbě zejména na realizaci veřejné zakázky na služby - Strategický plán rozvoje 
města, kde bylo použito vícekriteriální hodnocení kvality předložených nabídek, o 
kterém se poskytovatel dotace domnívá, že neumožnilo objektivní posouzení 
jednotlivých nabídek. S rizikem možných problémů při posuzování zadávací 
dokumentace byla seznámena rada města již při schvalování zadávací dokumentace 
zakázky, přesto rada města upřednostnila tento způsob hodnocení nabídek zejména 
z důvodu záruky výběru kvalitního dodavatele služby. 
 

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

 Inv. transfery z MPSV - Rekonstrukce objektů C a D domova pro seniory – při tvorbě 
rozpočtu města nebyla zcela vyjasněna výše doplatku dotace z MPSV na 
rekonstrukce objektů C a D domova pro seniory (město část původně schválených 
výdajů nerealizovalo, neproběhla fyzická kontrola na místě,…), výše schváleného 
rozpočtu u této položky tak proto byla podhodnocena. Proto je navržena úprava dle 
skutečně poskytnutého doplatku dotace. 
 
 

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 222.625 tis. Kč 
byl k 30. 6. 2019 vyčerpán na 46,15 %, tj. čerpání ve výši 102.742,54 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Silnice a komunikace – zimní údržba komunikací – čerpání rozpočtu je ovlivněno 
rozsahem zásahů v zimním měsících v souladu s plánem zimní údržby. Původně 
schválená výše rozpočtu již byla vyčerpána v únoru. Zimní údržba za první čtvrtletí 
stála více než 2,1 mil. Kč. Fakturace zahrnují zejména zimní pohotovost, výjezdy a 
zásahy techniky, ruční úklid a posypový materiál. S ohledem na předpokládané 
zásahy ještě i v podzimních měsících tohoto roku je navrženo navýšení rozpočtu o 
600 tis. Kč. 
 

 Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy komunikací  - částka 120 tis. Kč je 
přesunuta do investiční části rozpočtu města položky – Autobusová zastávka Boršov. 
Výdaje spojené s výměnou zastávky mají investiční charakter. 
 

 Oprava komunikace Nerudova – naše žádost o dotaci z Programu Podpora rozvoje 
regionů 2019+ (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) nebyla podpořena, akce proto 
nebude v letošním roce realizována. 
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 Dopravní terminál – část výdajů spojených s dokončením projektu měla neinvestiční 
charakter (kontrola výsadby zahradní architektkou). 
 

 Sběr a svoz komunálního odpadu – doplnění kontejnerů – rozpočet je navýšen ve 
vazbě na odměnu, kterou město získalo od společnosti EKO KOM za umístnění 
v soutěži ve třídění odpadu O Perníkovou popelnici ve výši 45 tis. Kč 
 

 Sběr a svoz komunálního odpadu – vedení a evidence odpadu – ostatní výdaje mimo 
kalkulaci poplatku – v roce 2019 jsou realizovány další výdaje nad rámec kalkulace 
poplatku za komunální odpad, které jsou spojené zejména s instalací a údržbou 
kompostérů na území města, osazením nádob na olej, s odvozem a tříděním odpadu 
na ulici Nová (stavební pozemky),… Z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu, 
navýšení o 130 tis. Kč. 
 

 Provoz kanalizace - mimořádné výdaje – část 500 tis. Kč zahrnuje výdaje související 

s provozem kanalizační sítě a ČOV, které nejsou součástí koncesní smlouvy. Jde 

zejména o zvýšené náklady související s opětovným zprovozněním technologie OSS 

(metodu stabilizace a hygienizace kalů z ČOV využívající čistý kyslík k autotermnímu 

ohřevu kalu na hygienizační teplotu) na kalové koncovce ČOV, a to především v 

položkách chemikálie a elektrické energie.  Hygienizace kalu je novou legislativně 

stanovenou podmínkou pro možnost využití kalu v zemědělství. Dále se jedná o 

náklady na tzv. ověření účinnosti technologie hygienizace kalu dle vyhlášky 437/2016 

Sb. – 30denní monitoring kvality kalů a náklady na odběry a rozbory vzorků vod 

odlehčovaných na ČOV při srážkách (nová povinnost stanovená od dubna letošního 

roku), četnost odběrů je závislá na srážkách. 

 

 MŠ Piaristická – rekonstrukce elektroinstalace II. etapa – navýšení rozpočtu vychází 
z nabídkové ceny vítězného dodavatele. 
 

 MŠ Piaristická, MŠ Boršov – oprava hromosvodu – součástí schváleného rozpočtu 
byla akce Oprava uzemnění hromosvodu ZŠ Palackého, vzhledem k nižší ceně 
realizace byly současně opraveny i svody budov MŠ Piaristická a MŠ Boršov, u nichž 
také byly shledány závady. 
 

 MŠ Piaristická – rekonstrukce střechy – budova Zvoneček – opakovaně posuzovaný 
stav střechy byl v letošním roce vyhodnocen jako havarijní, akce je proto doplněna do 
úprav rozpočtu města (předpokládané náklady 760.000 Kč). 
 

 MŠ Sušice – rekonstrukce střechy – náklady rekonstrukce byly v rámci schvalování 
rozpočtu odhadnuty, navýšení rozpočtu vychází z vysoutěžené ceny prací. 
 

 MŠ Tyršova – rekonstrukce střechy – původní rozpočet byl zpracován v roce 2015, je 
navržena úprava rozpočtu v souladu s realizovaným výběrovým řízením na 
dodavatele. 
 

 ZŠ Čs. armády – aktualizace PD – rekonstrukce elektroinstalace 1. NP – jde o akci, u 
které se předpokládá realizace v roce 2020, zpracovanou projektovou dokumentaci je 
třeba aktualizovat z důvodu plánované realizace zadávacího řízení. 
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 ZŠ Palackého – rozpočet je upraven ve vazbě na záměr opětovného zprovoznění 
horolezecké stěny v tělocvičně školy, která byla v létě převedena do majetku města. 
Částka 30 tis. Kč představuje náklady na povinné revize stěny a materiální 
dovybavení (úchyty, karabiny, jistící body, fixní jištění,…). Dále je část rozpočtu ve 
výši 50 tis. Kč přesunuta do investičních výdajů města, položky ZŠ Palackého - 
zábradlí na rampu a nad schodiště u jídelny. Zábradlí bylo původně součástí 
provozního rozpočtu školy, s ohledem na celkové náklady (téměř 48 tis. Kč) se ale 
nejedná o technické zhodnocení do 40 tis. Kč, které by bylo možné hradit 
z provozních prostředků organizace. Jde o zhodnocení budovy města, které již 
podléhá odepisování. 
 

 ZŠ Palackého – oprava uzemnění hromosvodu – akce je ukončena, úspora nákladů 
byla přesunuta na opravy hromosvodů budov MŠ Piaristická a MŠ Boršov. 
 

 Dům dětí a mládeže – příspěvková organizace se zapojila do výzvy v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se svým projektem využívajícím 
zjednodušené vykazování nákladů (tzv. Šablony II), jehož administraci zajišťuje 
MŠMT. První Záloha na realizaci projektu činí 1.112,05 tis. Kč. 
 

 Kulturní služby města - zámek – součástí úpravy rozpočtu jsou výdaje na návrh 
koncepce na novou instalaci a reinstalaci stávajících zámeckých prostor. Hlavní 
prioritou je reinstalace věže zámku na zámeckou expozici připomínající rod Boskoviců 
a Žerotínů, dále reinstalace alchymistické laboratoře do prostor v přízemí východního 
křídla s napojením na mučírnu a vytvoření konceptu pro expozici Poklady Moravské 
Třebové (cca 40 tis. Kč). Další úprava rozpočtu se týká (v roce 2018) pořízeného 3D 
virtuálního modelu zámku. Je navrženo pořízení brýlí pro virtuální realitu a 
souvisejícího vybavení (PC pro obsluhu) spolu s dodatečnými programovacími 
pracemi (80 tis. Kč). Toto vybavení přispěje k zatraktivnění návštěvy zámku a bude 
využíváno také na veletrzích cestovního ruchu. 
 

 Propagace města – součástí schváleného rozpočtu propagace v letošním roce byly i 
výdaje související s pořízením 2 reklamních tabulí na vjezdy do města s upozorněním 
na městskou památkovou zónu. Tyto výdaje mají investiční charakter, jsou proto 
přesunuty do investiční části rozpočtu města, položky Reklamní tabule – městská 
památková zóna. 
 

 Objekt Panského mlýna – zabezpečení a vyklizení – město vydražilo objekt 
v elektronické dražbě, do rozpočtu jsou proto zahrnuty i počáteční výdaje na 
zabezpečení a postupné vyklízení stavby.  
 

 Lesní hospodářství – navržená úprava rozpočtu se týká zvýšených výdajů na úklid 
dřevní hmoty po kůrovcové těžbě. 
 

 Sociální služby – domov pro seniory vč. DZR a odlehčovací služby – z požadovaných 
2 miliard na dofinancování sociálních služeb obdržely kraje pouze 1 miliardu Kč. Již 
při schvalování dotací pro poskytovatele služeb na začátku roku, došlo ze strany 
Pardubického kraje, s ohledem na nedostatek finančních prostředků ze státního  
rozpočtu, ke krácení požadavků poskytovatelů o  7,5 % (šlo o požadavky bez zvýšení 
zvláštních příplatků). Ve vazbě na uvolnění výše uvedené 1 mld. Kč dojde ze strany 
Pardubického kraje k navýšení dotací právě o krácených 7,5 %. Zvýšená dotace ale 
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stále nepokrývá státem nařízené zvýšení zvláštních příplatků zaměstnanců. U naší 
příspěvkové organizace navíc došlo ze strany Pardubického kraje ke krácení dotace 
na nově poskytované služby v prvním roce poskytování o 20 % (v souladu 
s metodikou kraje). Součástí návrhu úpravy rozpočtu je proto zatím částka 1,5 mil. Kč, 
která pokryje propad dotace státního rozpočtu pouze částečně. Situace ve 
financování sociálních služeb bude dále sledována a případné další úpravy rozpočtu 
budou předmětem rozboru hospodaření města k 30.09.2019. 
 

 Sociální služby – domov pro seniory vč. DZR a odlehčovací služby (dotace PK) - u 
příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská Třebová došlo, ve vazbě na 
zahájení provozu Domova se zvláštním režimem, k úpravě kapacity pobytových 
služeb v Domově pro seniory (pokles počtu lůžek ze 159 v období 1-3/2019 na 154 
lůžek v období 4-12/2019). Na pokles počtu lůžek je navázán i pokles maximální výše 
dotace poskytnuté ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Pardubického kraje 
z 17.656.000 Kč na 17.346.000 Kč (pokles o 310.000 Kč). 
 

 Defibrilátor – zařazení této položky ve výši 40 tis. Kč do rozpočtu města vychází ze 
záměru vedení města pořídit mobilní defibrilátor do budovy radnice. 
 

 Bezpečnost a veřejný pořádek – městská policie – v rámci mzdového rozpočtu 
městské policie dochází k přesunu části mezd do dohod o provedení práce ve vazbě 
na změnu zajištění služeb městské policie od 1. 10. 2019. Dojde ke zrušení 
nepřetržitého provozu (nebude zajištěna nedělní služba). Dohled PCO bude 
realizován na základě dohod o provedení práce. 
 

 Činnost místní správy – platy zaměstnanců vč. zákonných odvodů – rada města na 
svém jednání 22. 7. 2019 schválila změnu v organizační struktuře Městského úřadu 
Moravská Třebová s účinností od 01.09.2019, spočívající v: 

 zrušení odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Moravská 
Třebová k datu 31.08.2019 

 zřízení odboru sociálních věcí a školství s následující organizační strukturou: 
− vedoucí 
− oddělení sociálně právní ochrany - vedoucí + 5 zaměstnanců  
− oddělení sociálních služeb a sociální pomoci - vedoucí + 2 zaměstnanci 
− referent školství 
− referent prevence kriminality a protidrogové koordinace 

Touto změnou dojde ke zvýšení celkového počtu zaměstnanců městského úřadu o 1 
od 1. 9. 2019. Navržená úprava rozpočtu pokrývá mzdové náklady včetně zákonných 
odvodů u nového pracovníka v období 9-12/2019 (vedoucího odboru sociálních věcí a 
školství). 
 

 Splátky úroků z úvěrů a půjček - úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB – úrok 
z úvěru je vázán na sazbu 6M PRIBOR, která meziročně vzrostla o cca 1,2 %, proto 
rostou i úrokové náklady úvěru. 
 

 Ostatní činnost – členské popř. mim. příspěvky do sdružení popř. svazků obcí – u 
svazku obcí Českomoravské pomezí došlo meziročně ke změně výše členského 
příspěvku (v roce 2018 činil členský příspěvek 4 Kč na obyvatele + 20 tis. Kč, v roce 
2019 činí 4 Kč na obyvatele + 40 tis. Kč). Českomoravské pomezí dále bude 
realizovat projekt „Pokladnice zážitků – příběhy tajemství a společné historie" na 
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jehož realizaci valná hromada schválila mimořádný členský příspěvek ve výši 150 tis. 
Kč na každé členské město s tím, že příspěvek bude poukázán na účet svazku ve 
výši 50 tis. Kč ročně v letech 2019, 2020 a 2021 (celkem 150 tis. Kč).  
 

 Ostatní činnost - daň z příjmů právnických osob za obec – navrhovaná úprava 
rozpočtu o částku 9.100 tis. Kč souvisí s úpravou rozpočtu u daňových příjmů ve 
stejné výši. 
 

 Demolice tržnice vč. BD - přípravné práce – rozpočet je navýšen o náklady na 
projektovou dokumentaci demolice bytového domu. 
 

 Implementace strategického plánu města – částka 705 tis. Kč je přesunuta do 
investičních a částečně běžných výdajů souvisejících s nabytím budovy bývalého 
Panského mlýna do vlastnictví města.  
 

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

 Oprava střechy Lapidária – rozpočet je navýšen o dotaci z Ministerstva kultury, 
programu Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
ve výši 100 tis. Kč. 
 

 Radnice - zřízení vstupu do sklepa ze dvora - PD – jde o náhradní vstup do sklepa 
(např. z důvodu plánované rekonstrukce topného systému radnice). 
 
 
 
 

6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 92.675 tis. Kč byl k 30. 6. 2019 čerpán 
částkou 38.254,31 tis. Kč, tj. na 41,28 %.  
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Investice MÚ - hlasovací zařízení RM – rada města rozhodla, že hlasovací systém do 
budovy radnice zatím pořízen nebude. 
 

 Rekonstrukce objektu Sociálních služeb – kromě výdajů souvisejících přímo se 
zakázkou na rekonstrukci objektů C a D domova pro seniory byl v letošní roce pořízen 
také systém generálního klíče do objektů a proveden nezbytný upgrade ústředny 
EPS. Schválený rozpočet tak byl překročen o cca 35 tis. Kč. 
 

 Územní studie Udánský kopec – náklady na zpracování polohopisu a výškopisu pro 
studii a vlastní zpracování studie činí téměř 330 tis. Kč.  
 

 Dětské hřiště Západní - výměna herních prvků – kromě vlastní výměny herních prvků 
bylo nutné vyměnit i celý podklad (došlo ke zvětšení dopadové plochy), na který byl 
použit materiál certifikovaný pro dětská hřiště. Došlo proto ke zvýšení nákladů o cca 
100 tis. Kč. 
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 Sušice - klubovna hasičů - rozšíření – PD – požadavek na rozšíření klubovny na hřišti 
v Sušicích vzešel z jednání se zástupci Sboru dobrovolných hasičů Sušice. 
 

 Reklamní tabule – městská památková zóna – pořízení tabulí na vjezdy do města bylo 
součástí schváleného rozpočtu, položky Propagace, jedná se o drobné stavby, které 
jsou investičním výdajem, proto je částka 40 tis. Kč přesunuta z provozní části 
rozpočtu do části investiční.  
 

 Autobusová zastávka Boršov – i u obnovy autobusové zastávky v Boršově se jedná 
pouze o přesun z provozních výdajů (položky Silnice a komunikace – běžná údržba a 
opravy komunikací) do investičních výdajů. 
 

 ZŠ Palackého - zábradlí na rampu a nad schodiště u jídelny – částka 50 tis. Kč na 
osazení zábradlí je přesunuta z provozního rozpočtu základní školy (vzhledem 
k tomu, že se jedná o technické zhodnocení budovy města podléhající odepisování). 
 

 Objekt Panského mlýna – záměr nabytí budovy na Rybním náměstí v elektronické 
dražbě schválilo zastupitelstvo města na svém jednání v červnu. Kupní cena činila 
405 tis. Kč. 
 

 Nákup sbírky uměleckých předmětů – zámek – do návrhu úprav rozpočtu města jsou 
zahrnuty výdaje na nákup dalších sbírkových předmětů na zámek. V roce 2016 jsme 
pořídili od soukromého sběratele 28 sbírkových předmětů za 200 tis. Kč, v roce 2018 
pak 12 sbírkových předmětů za 237 tis. Kč. 
 

III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2019 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 283.460 tis. Kč byl k 30. 6. 
2019 naplněn na 61,25 %, tj. částkou ve výši 173,633,41 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 315.300 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
140.996,85 tis. Kč, tj. na 44,72 %, 

 

 součástí položek financování je na straně příjmů zapojení zůstatku finanční 
prostředků na účtech města a čerpání investičního úvěru na realizaci projektu 
Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého, 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,  

 

 zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města 
k 30. 6. 2019 zachycuje následující tabulka: 
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k 01.01.2019 k 30.06.2019

základní běžný účet 3 663 430,35 Kč 985 813,15 Kč

příjmový účet 8 747 846,37 Kč 22 070 928,24 Kč

účty u ČNB 20 060,59 Kč 21 886 250,70 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 16 305 103,14 Kč 25 601 745,97 Kč

fond rozvoje bydlení 138 257,49 Kč 138 327,02 Kč

sociální fond 78 749,27 Kč 300 876,64 Kč

sbírkový účet 35 536,58 Kč 36 754,70 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 28 988 983,79 Kč 71 020 696,42 Kč

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

účet jistin 0,00 Kč 0,00 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 5 400 609,78 Kč 609,78 Kč

 
 


