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Komentář k rozboru hospodaření k 30.09.2019 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 247.220 tis. Kč byl k 30.09.2019 
naplněn částkou 207.062,09 tis. Kč na 83,76 %.  
 
Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 48.825 tis. Kč byl k 30.09.2019 
naplněn částkou 41.783,99 tis. Kč na 85,58 %. 
 
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 
 
Schválený rozpočet daňových příjmů ve výši 144 mil. Kč (bez daně z příjmu právnických 
osob placené obcí) byl k 30.09.2019 naplněn na 113.655,32  tis. Kč, tedy na 78,93 %. 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 30.09.2019 je uvedeno na stranách 6 - 9 
tabulkové části rozboru hospodaření. Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému 
období minulého roku (leden – září) činí cca 8 % (8.068,95 tis. Kč). Nejvýnosnějšími měsíci 
z pohledu daňových příjmů bývají tradičně letní měsíce (v červnu letošního roku činily 
daňové příjmy 18.418,00 tis. Kč v červenci pak 17.013,85 tis. Kč).  Na základě stávajícího 
vývoje daňových příjmů lze předpokládat, že celkový rozpočet daňových příjmů bude 
v letošním roce naplněn. 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 12.285 tis. Kč byl k 30.09.2019 
naplněn na 88,98 %, tj. ve výši 10.930,68 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 30.9.2019

Odbor výstavby a územního plánování 683 200,00 650 000,00 423 450,00

Odbor vnitřních věcí 977 255,00 950 000,00 773 950,00

Obecní živnostenský úřad 151 815,00 150 000,00 143 465,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 1 740,00 0,00 1 230,00

Odbor dopravy 3 079 235,00 2 750 000,00 2 146 225,00

Odbor životního prostředí 155 295,00 150 000,00 79 870,00

Správní poplatky celkem (mimo VHP) 5 048 540,00 4 650 000,00 3 568 190,00

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

Správní poplatky celkem 5 059 040,00 4 650 000,00 3 578 690,00  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, třídění,…a odstraňování kom. odpadů – 
je navržena úprava rozpočtu v souladu s naplňováním položky. 
 

 Poplatek ze psů – i u poplatku ze psů je navržena úprava rozpočtu v souladu 
s naplňováním položky. 
 
 

 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 30.950 tis. Kč byl 
k 30.09.2019 naplněn na 81,47 %, tj. ve výši 25.215,76 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (17.664,58 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30.09.2019).  
 
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 30.09.2019 (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  
 

 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Pronájem pozemků – hrobová místa – již k 30.09. převyšují příjmy schválený 
rozpočet, je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – v zadním traktu budovy radnice je 
dlouhodobě umístěna trafostanice firmy ČEZ. V roce 2019 došlo k narovnání 
smluvních vztahů a uzavření nájemní smlouvy na prostory radnice. Roční nájemné 
bylo smluvně stanoveno na 72 tis. Kč bez DPH. Součástí rozpočtových příjmů 
letošního roku je pronájem prostor od 15.04. – 31.12.2019 v poměrné výši 51 tis. Kč a 
doplatek nájemného za bezesmluvní užívání předmětu nájmu ve výši 216 tis. Kč bez 
DPH. Tyto příjmy nebyly součástí schváleného rozpočtu města, je proto navržena 
úprava rozpočtu. 
 

 Příjmy z poskytování služeb – parkovací automaty, parkovací karty – meziroční 
pokles příjmů z parkovacích automatů za období leden - září činí více než 100 tis. Kč, 
rozpočet na rok 2019 vycházel ze skutečnosti roku 2018, jeho naplnění v nastavené 
výši proto není v roce 2019 reálné. Z tohoto důvodu je navrženo snížení rozpočtu. 
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 Příjmy z poskytování služeb – aquapark – rozpočet je upraven dle skutečných příjmů 
v letošní plavecké sezóně. 
 

 Příjmy z poskytování služeb - provoz FVE (zelený bonus,…) – pokles očekávaných 
příjmů z provozu FVE je zejména ovlivněn nucenou odstávkou FVE na střeše MŠ 
Piaristická po dobu rekonstrukce elektroinstalace (srpen a září 2019). 
 

 Přijaté sankční platby – městská policie – navržený rozpočet se nepodaří naplnit 
zejména s ohledem na meziroční pokles v počtu strážníků, je proto navrženo snížení 
rozpočtu o 40 tis. Kč. 
 

 Příjmy z věcných břemen – příjmy vychází ze smluv uzavíraných v průběhu roku, 
původně předpokládanou smlouvu na věcné břemeno na ulici Lanškrounské se 
pravděpodobně nepodaří uzavřít do konce roku, je proto navržena úprava rozpočtu o 
částku 155 tis. Kč. 
 

 Příjmy z prodeje dřeva – výše příjmů přesahuje schválený rozpočet, je proto navržena 
úprava dle naplňování položky. 
 

 Přijaté pojistné náhrady - rozpočet je upraven v souladu s naplňováním položky. 
 

 Přijaté náhrady škody – rozpočet je upraven v souladu s naplňováním položky. 
 

 Ministerstvo zemědělství - lesní hospodářské osnovy – naší povinností, jako obce 
s rozšířenou působností, bylo zpracovat lesní hospodářské osnovy pro zařizovací 
obvod městského úřadu s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028 (dle ustanovení §26 
odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.). Ministerstvo zemědělství ČR zpětně tyto náklady 
proplácí, zaslalo nám proto částku 1.879,86 tis. Kč. 
 

 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s. - neinvestiční příspěvek – MAS poskytla 
městu neinvestiční příspěvek z programu Malý LEDER v roce 2019 na pořízení party 
stanů pro potřeby II. Mateřské školy Jiráskova ve výši 33,88 tis. Kč. 
 

 
3. Kapitálové příjmy – třída 3 

 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 7.150 tis. Kč byl k 30.09.2019 naplněn na 
47 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 3.360,48 tis. Kč. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z prodeje pozemků vč. pozemků určených po bydlení – úprava rozpočtu 
vychází z předpokladu plnění položky do konce roku.  Příjmy z prodeje pozemků 
v letošním roce budou nižší, zejména z důvodu změn v očekávaných příjmech u 
pozemků určených k bydlení (1 z vylosovaných pozemků na ulici Nové bude 
pravděpodobně vrácen městu, z 5 prodaných pozemků v lokalitě pro bydlení v ulici 
Strážnického, lze jen u 3 z nich očekávat složení kupní ceny ještě do konce letošního 
roku). 
 

 Příjmy z prodeje bytů a ostatních nemovitostí a jejich částí – 1 z původně 
plánovaných bytů se v letošním roce prodáván nebude, s ohledem na naplňování 
položky k 30.09. je navrženo snížení rozpočtu o 100 tis. Kč. 
 

 Sbírka na obnovu sochy Plačící Anny a veřejného prostranství na Křížovém vrchu – 
na transparentním sbírkovém účtu bylo od 1. 1. do 30. 09. složeno 14.100 Kč, je proto 
navrženo snížení rozpočtu o částku 30 tis. Kč. 
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4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 50.885 tis. Kč byl 
k 30.09.2019 naplněn na 94,65 %, tj. celkem byly přijaty dotace ve výši 48.163,51 tis. Kč. 
Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na 
stranách č. 4 a 5 tabulkové části rozboru hospodaření. 
 
Celkový upravený rozpočet investičních transferů ve výši 41.675 tis. Kč byl k 30.09.2019 
naplněn na 92,20 %, do rozpočtu města byla přijaty investiční dotace v souhrnné výši 
38.423,50 tis. Kč. 
 
V tab. č. 2 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých transferů od obcí za 
výkon přenesené působnosti. 
 
Tab. č. 2 –  Transfery od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

30.09.2019 (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: 
 

 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR – přípravu konání sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2021 – město obdrželo dotaci z Ministerstva financí, kapitoly 
Všeobecná pokladní správa, ve výši 31,12 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých 
v souvislosti přípravou konání sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021. Dotace je určena 
na výdaje související s provedením harmonizace základních sídelních jednotek na 
území správního obvodu obce s rozšířenou působností. 
 

 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR – na výkon SPOD -  
v závěru července obdrželo město rozhodnutí o poskytnutí 2. splátky dotace na výkon 
agendy sociálně právní ochrany dětí v roce 2019. Z rozhodnutí vyplývá, že celková 
dotace je o cca 284 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet, který vycházel ze 
skutečnosti minulého roku. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon sociální práce mimo SPOD – 
dle původního rozhodnutí činila dotace na pokrytí výdajů na zajištění výkonu sociální 
práce s výjimkou agendy SPOD v roce 2019 366,70 tis. Kč. V červenci MPSV 
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dofinancovalo příspěvek na výkon sociální práce částkou 433,67 tis. Kč, která je 
předmětem navržené úpravy rozpočtu. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon VPP – město uzavřeno 
v letošním roce novou dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací na pozici asistenta prevence kriminality na období od 1. 5. – 
31. 10. 2019. Zároveň jsme v letošním roce obdrželi i doplatky dotace z minulého 
roku. Celková dotace od Úřadu práce bude v letošním roce poskytnuta ve výši téměř 
100 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - Program regenerace městských 
památkových rezervací a zón – v letošním roce obdrželo město z Ministerstva kultury, 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón souhrnnou dotaci ve výši 2.970 tis. Kč. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – na podporu poskytování soc. služeb (Domov 
pro seniory a peč. služba) – upravená výše neinvestiční dotace poskytnuté 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 činila 
18.877 tis. Kč (domov pro seniory - 17.346 tis. Kč, pečovatelská služba – 
1.531 tis. Kč). Z dodatku č. 2 uzavřené smlouvy vyplývá navýšení rozpočtu o částku 
1.881 tis. Kč, které se týká dofinancování domova pro seniory a domova se zvláštním 
režimem a má vazbu na dofinacování sociálních služeb Pardubického kraje ze 
státního rozpočtu částkou 53,7 mil. Kč. 
 

 Inv. transfery ze SFDI – chodník ulice Olomoucká – II. etapa, MT – výš dotace v rámci 
schváleného rozpočtu města byla odhadnuta, s ohledem na opakování zadávacího 
řízení lze v letošním roce předpokládat zahájení akce až v podzimních měsících 
a realizaci v rozsahu cca 1.750 tis. Kč (způsobilé výdaje z této částky činí cca 
1.280  tis. Kč a nezpůsobilé pak cca 470 tis. Kč). Dotace dosahuje 85 % ze 
způsobilých výdajů, lze tedy v letošním roce očekávat dotaci ve výši maximálně 1.090 
tis. Kč. 
 

 

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 18-19 spolu s investičními 
výdaji. Souhrnný upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 234.280 tis. Kč 
byl k 30.09. vyčerpán na 70,73 %, tj. čerpání ve výši 165.697,06 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 

 Technické služby – silnice a komunikace, veřejné osvětlení, pohřebnictví, veřejné 
WC,… – v rámci činností zajišťovaných vlastní obchodní společností byl (ve 
spolupráci s novým jednatelem) zpracován aktuální výhled  čerpání jednotlivých 
položek a hledány úspory ve vazbě zejména na významný nárůst rozsahu 
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realizovaných prací v oblastech péče o vzhled obce, úklid města a veřejnou zeleň, 
kde rozsah prací v oblasti údržby zeleně již k 30.09. překročil schválený rozpočet 
města a i rozsah prací v oblasti úklidu nedopovídá očekávanému čerpání 75 %. I u 
ostatních kapitol rozpočtu zajišťovaných obchodních společností došlo k úpravě 
rozpočtu ve vazbě na očekávanou skutečnost (ať už očekáváme úsporu nebo 
přečerpání rozpočtu), tak aby dopad do výdajové části rozpočtu města byl 
minimalizován (správa sportovišť, kompostárny, údržba a opravy veřejného osvětlení, 
správa hřbitovů, komunikací,….). 
 

 MŠ Piaristická - rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa – vyčíslený rozsah víceprací 
akce přesahuje upravený rozpočet o 260 tis. Kč. Vícepráce se týkají zejména úprav 
rozvodů ústředního topení po odstranění obložení stěn, víceprací v omítkách, 
podhledech,… 
 

 MŠ Sušice - rekonstrukce střechy – částka 120 tis. Kč je určena na úhradu víceprací. 
V rámci akce je třeba řešit také uzemnění hromosvodu, které není v pořádku a dále 
musí být odstraněna a zlikvidována lepenka pod krytinou. 
 

 MŠ Boršov – rekonstrukce sociálního zařízení – do zadávacího zařízení se 
nepřihlásila žádná firma, akce bude přesunuta do rozpočtu roku 2020. 
 

 MŠ Jiráskova – navýšení rozpočtu o částku 20 tis. Kč je určeno na pořízení 
příslušenství ke konvektomatu (nádobí a odkládací stolek). 
 

 MŠ Jiráskova a Tyršova – party stany – rozpočet je navýšen o neinvestiční příspěvek 
od. MAS z programu Malý LEDER v roce 2019 na pořízení party stanů ve výši cca 
35 tis. Kč. 

 MŠ Tyršova – rekonstrukce střechy - termín realizace akce se posunuje z důvodu 
práce s materiálem, který obsahuje azbestová vlákna, na rok 2020. Na střeše hlavní 
budovy mateřské školky na Tyršově ulici je starý eternit, který obsahuje azbestová 
vlákna. Podle vydaného Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 
Pardubického kraje musí být budova mateřské školky po dobu práce s eternitem 
neprodyšně uzavřena. Po skončení prací s materiálem obsahujícím azbest – tedy po 
sundání staré krytiny, musí být provedeno měření uvnitř budovy, zda nejsou přítomna 
azbestová vlákna. Vyhodnocení měření trvá cca 1 týden. Podle výsledků měření pak 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje povolí vstup do budovy. Stejně tak 
zhotovitel je povinen dodržovat přísná opatření po dobu práce s materiálem 
obsahujícím azbest, která mu uložila Krajská hygienická stanice. Tyto skutečnosti 
nebyly při přípravě akce známé. Z výše uvedených důvodu je nutné posunout 
realizaci obnovy střechy na dobu letních prázdnin v roce 2020, kdy bude mateřská 
školka uzavřena. Uzavření mateřské školy po celou dobu letních prázdnin je 
domluvené s ředitelkou mateřské školy paní Magdou Srncovou. 
 

 ZŠ Palackého – provozní rozpočet základní školy je navýšen o předpokládané 
náklady na provoz školního bazénu do konce letošního roku (chemie – bazénová a 
úklidová), dovybavení prostor, náklady na energie, úklid,… po odpočtu 
předpokládaných příjmů z pronájmu. Částka 250 tis. Kč je kryta přesunem z položky 
běžných výdajů rozpočtu města Provoz bazénu ZŠ Palackého. 
 

 ZŠ Palackého – zadržování dešťových vod – PD – záměrem města je podat žádost o 
dotaci na zadržování dešťových vod v areálu ZŠ Palackého. Dnes mohou nejen 
domácnosti, ale také obce, školy, nemocnice, úřady, příspěvkové a neziskové 
organizace získat příspěvek na systém zachytávající srážkovou vodu a využívat ji 
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například na zalévání či jako vodu užitkovou ve veřejných budovách. Peníze 
poskytuje ministerstvo z Operačního programu Životní prostředí (Jde o výzvu č. 119 z 
OPŽP. Výzva běží od 4. 2. 2019 až do 13. 1. 2020. Do rozpočtu města jsou zahrnuty 
výdaje na přípravu projektu a zpracování projektové dokumentace. 
 

 Dům dětí a mládeže – rozpočet je navýšen o částku 35 tis. Kč, která představuje 
odhad nákladů na pronájem nově otevřeného zrekonstruovaného bazénu ZŠ 
Palackého pro kroužky pořádané DDM. O tyto náklady byl rozpočet DDM krácen na 
začátku roku z důvodu nejasností s termínem otevření bazénu. 
 

 Lesní hospodářství vč. zpracování LHO – rozpočet je navýšen o zpětnou úhradu 
nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov s platností od 1. 1. 2019 do 
31. 12. 2028 z prostředků Ministerstva zemědělství ČR. 
 

 Sociální služby – domov pro seniory vč. DZR a odlehčovací služby - rozpočet 
příspěvkové organizace je navýšen ve vazbě na navýšení 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. Došlo k navýšení dotace o 1.881 tis. Kč.  
 

 Sociální služby - rekonstrukce objektů C a D domova pro seniory - technická pomoc –  
ve vazbě na dokončení rekonstrukce objektů C a D domova pro seniory bylo 
zahájena reklamační řízení, kterých již v letošním roce proběhlo téměř 30. 
Investorsko-inženýrskou činnost, technickou a poradenskou činnost v této oblasti 
poskytuje městu firma, která zajišťovala TDI investiční akce (JAFIS s.r.o.). Fakturace 
za provedené práce probíhá čtvrtletně, proto je navržena úprava rozpočtu. 
 

 Podpora sociálního začleňování - zpracování žádosti o dotaci – město Moravská 
Třebová na základě Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 
prošlo náročným procesem strategického plánování v oblasti sociálního začleňování, 
jehož se místní organizace a instituce účastnily prostřednictvím členství v Lokálním 
partnerství Moravská Třebové nebo členství v Pracovní skupině pro sociální 
začleňování. Výsledkem této práce je Strategický plán sociálního začleňování města 
Moravská Třebová. Strategický plán obsahuje jak informace o míře a struktuře 
sociálního vyloučení v Moravské Třebové, tak plán jednotlivých kroků vedoucích ke 
zlepšení místní situace. Strategický plán je tak základním nástrojem k nastavení 
konkrétních opatření ve městě, která by měla přispět ke zvýšení míry zapojení se 
sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti. Po jeho schválení bude možno 
podávat projektové žádosti do otevřené výzvy 052. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
specifickou oblast, je nutno na zpracování projektové žádosti přizvat odborného 
partnera - na základě hodnocení trhu byla vybrána společnost Institut projektového 
řízení s.r.o. Náklady na zpracování žádosti jsou vyčísleny na téměř 100 tis. Kč. 
 

 Bezpečnost a veřejný pořádek – Městská policie – očekávaná úspora v platech a 
zákonných odvodech obsluhy kamerového systému a výkonu veřejně prospěšných 
prací je přesunuta do platu a zákonných odvodů strážníků, kde rostou mzdové 
náklady zejména ve vazbě na kumulaci přesčasové práce související s nižším počtem 
strážníků.  
 

 Činnost místní správy – náhrady mezd v době nemoci – celkový počet hodin u 
překážky na straně zaměstnance v podobě nemoci dosáhl v roce 2018 na 3.832 hod. 
V období 1-9/2019 dosahuje stejný údaj hodnoty 3.817 hod., z čehož plyne, že 
nemocnost zaměstnanců meziročně vzrostla. Vyšší čerpání u náhrad za nemoc 
souvisí také se změnou legislativy, kdy od července hradíme celých prvních 14 dní 
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nemoci. Zároveň se také snížilo povinné pojistné placené zaměstnavatelem za 
zaměstnance o 0,2 procenta (u sociálního pojištění). Navýšení rozpočtu položky 
Náhrady mezd v době nemoci je proto kryto jednak z předpokládané úspory v položce 
Sociální a zdravotní pojištění (50 tis. Kč) a také z úspory v položce Platy 
zaměstnanců (50 tis. Kč). 

 Činnost místní správy - daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,... – 
meziročně rostou zejména náklady na zpracování geometrických plánů (ve vazbě na 
prodeje a směny pozemků). 
 

 Činnost místní správy – provozní rozpočet informatiky – částka 100 tis. Kč je do 
rozpočtu přesunuta z investic – položky Investice informatika. Výdaje na pořízení 
multifunkčních zařízení byly původně zařazeny do investičních výdajů, vysoutěžená 
cena nedosáhla hodnoty pro zařazení do investic, proto je navržen přesun mezi 
investičními a provozními výdaji. 
 

 Příprava konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 – rozpočet je upraven ve vazbě 
na předpokládané výdaje vynaložené na provedení harmonizace základních sídelních 
jednotek na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, což souvisí 
s přípravou na konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Tyto výdaje budou 
v plném rozsahu kryty z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu. 
 

 Členské příspěvky popř. mimořádné příspěvky do sdružení – valná hromada 
destinační společnosti Českomoravského pomezí rozhodla o realizaci projektu 
Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích. Projekt s termínem realizace od 
9/2019 do 10/2020 je zaměřen na rozhledny, vyhlídkové věže a vyhlídková místa, 
zároveň budou do projektu zapojeny i další významné turistické atraktivity regionu. 
Projekt bude spolufinancován z Národního programu podpory cestovního ruchu 
v regionech. Rozhodnutím valné hromady bylo schváleno spolufinancování 50 tis. Kč 
na každé členské město. 
 

 Soutěž o návrh na řešení koncepce městského bydlení – Udánský kopec – rozpočet 
je navýšen o částku 10 tis. Kč, součástí dodávky byla i administrace veřejné zakázky 
na dodávku služeb (jednací řízení bez uveřejnění). 
 

Níže je uveden komentář k navrhovaným úpravám rozpočtu u položek Rozsáhlejších opravy 
majetku v městské památkové rezervaci (strana 18-19 tabulkové části rozboru hospodaření): 
 

 Rozsáhlejší opravy majetku – regenerace MPR - rozpočet je upraven o přijatou dotaci 
na regeneraci objektů v městské památkové rezervaci ve výši 2.970 tis. Kč, úpravy u 
jednotlivých položek jsou následující: 
Objekty ve vlastnictví města: 
- zámek – obnova vnějšího pláště – oprava fasády záp. strany, JZ křídla 568 tis. Kč 
- zámek – obnova vnějšího pláště – oprava opěrného pilíře 92 tis. Kč 
- zámek  - restaurování prasklin arkád 58 tis. Kč 
- zámek – ohradní zeď – restaurování kamenného portálu 107 tis. Kč 
- restaurování morového sloupu 217 tis. Kč 
- dům TGM 37/19 – obnova střešního pláště 549 tis. Kč 
Celkem objekty ve vlastnictví města 1.591 tis. Kč 
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Objekty soukromých vlastníků (fyzických osob): 
- TGM 78/1 – obnova střešního pláště 314 tis. Kč 
- Bránská 40/6 – oprava a výměna oken a dveří, vnitřní omítky,… 41 tis. Kč 
- TGM 205/10b – obnova fasády včetně klempířských prvků,… 299 tis. Kč 
- Zámecká 208/4 – celková obnova domu 725 tis. Kč 
Celkem objekty soukromých vlastníků 1.379 tis. Kč 
 

Zároveň je snížen původní předpokládaný spolupodíl města na opravy objektů v MPR 
ve vlastnictví soukromých vlastníků o 200 tis. Kč (dle skutečně vyplaceného 
spolupodílu).  
 

U akce Obnova parcelační zdi ulice Krátká je navrženo navýšení rozpočtu o 
30 tis. Kč. Ze zpracované projektové dokumentace vyplynula vyšší cena oproti 
předpokladu, z důvodu nutné výměny krytí parcelační zdi bobrovkou. 
 

PD – příprava obnovy památek v MPR – je navrženo snížení rozpočtu s ohledem na 
odhad očekávaných nákladů do konce roku.  
 

Olomoucká 143 - obnova vst. portálu – do úpravy rozpočtu města je zahrnut 
spolupodíl města na realizaci obnovy vstupního portálu (40 tis. Kč). 
 
 

6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 93.605 tis. Kč byl k 30.09.2019 čerpán 
částkou 68.387,95 tis. Kč, tj. na 73,06 %. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Investice informatika – část investičního rozpočtu ve výši 100 tis. Kč je přesunuta do 
provozního rozpočtu (s ohledem na charakter realizovaných nákupů). 
 

 Výkupy pozemků – do konce roku předpokládáme výkup pozemků v rozsahu cca 
1,2 mil Kč souvisejících s pozemky pod ČOV. Další výkupy jsou zatím pouze ve fázi 
jednání. 
 

 II. MŠ Jiráskova – vybavení kuchyně – s ohledem na přesun realizace akce MŠ 
Tyršova – rekonstrukce střechy do roku 2020 je do rozpočtu zahrnut výdaj na pořízení 
konvektomatu do kuchyně v budově MŠ Tyršova (140 tis. Kč), který měl být původně 
součástí rozpočtu roku 2020. 
 

 Dům dětí a mládeže – příjezdová cesta – akce byla realizována v rámci rozpočtu 
určeného na běžné opravy komunikací. 
 

 Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT - částečná realizace - s ohledem na 
opakování zadávacího řízení lze v letošním roce předpokládat zahájení akce až 
v podzimních měsících a realizaci v rozsahu cca 1.750 tis. Kč (způsobilé výdaje z této 
částky činí cca 1.280  tis. Kč a nezpůsobilé pak cca 470 tis. Kč). Dotace ze SFDI 
dosahuje 85 % ze způsobilých výdajů. Z popsaných důvodů je navrženo snížení 
rozpočtu o 400 tis. Kč. 
 

 Inženýrské sítě ul. Nová - stavební pozemky pro RD – navýšení rozpočtu o 15 tis. Kč 
souvisí s náklady na zrušení původních plynových přípojek. Ke zpřesnění nákladů 
došlo až po konečném propojení nových přípojek k jednotlivým stavebním 
pozemkům, teprve poté můžeme zrušit staré přípojky, odkoupit je a zbourat pilíře. 
 



Městský úřad Moravská Třebová 

 10 

 Dezodorizace ČOV – rozpočet je snížen ve vazbě na celkové náklady na realizace 
akce. 
 

 Výměna míchadla - rozpočet je snížen ve vazbě na celkové náklady na realizace 
akce. 
 

 Zábradlí Olivetská hora, Plot pod zámkem – realizované akce mají stavební 
charakter, jsou proto součástí investičních výdajů. 
 

 Obnova topného systému radnice - PD – pro možnost podání žádosti o dotaci ze 121. 
výzvy Ministerstva životního prostředí zaměřené na energetické úspory budov 
v příštím roce je nutné mít zpracovanou projektovou dokumentaci na obnovu topného 
systému v budově radnice. Dále je také třeba aktualizovat energetický audit objektu. 
Proto je do investiční části rozpočtu zahrnuta částka 100 tis. Kč. 
 

 
III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30.09.2019 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 296.045 tis. Kč byl 
k 30.09.2019 naplněn na 84,06 %, tj. částkou ve výši 248.846,07 tis. Kč, upravený 
rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 327.885 tis. Kč byl vyčerpán částkou 
ve výši 239.247,36 tis. Kč, tj. na 71,13 % 

 

 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 30.09.2019 zachycuje následující tabulka: 

 

k 01.01.2019 k 30.09.2019

základní běžný účet 3 663 430,35 Kč 0,00 Kč

příjmový účet 8 747 846,37 Kč 41 011 892,27 Kč

účty u ČNB 20 060,59 Kč 2 028 295,08 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 16 305 103,14 Kč 23 002 184,72 Kč

fond rozvoje bydlení 138 257,49 Kč 138 362,37 Kč

sociální fond 78 749,27 Kč 442 825,64 Kč

sbírkový účet 35 536,58 Kč 49 664,81 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 28 988 983,79 Kč 66 673 224,89 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

 
 
 

 


