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Komentář k rozpočtu města na rok 2020 
(částky, u kterých není uvedeno „v tis. Kč“ jsou uvedeny v Kč) 

 
Struktura tabulkové části rozpočtu města vychází z rozboru hospodaření města 

k 30.09.2019 a obsahuje všechny položky schváleného a upraveného rozpočtu roku 2019. 
U položek, které se v roce 2020 nebudou opakovat, popř. budou až předmětem 
následných úprav rozpočtu města (např. dotace) je v návrhu rozpočtu na rok 2020 
uvedena hodnota 0. 
 

I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 

1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní, místní a ostatní poplatky) - třída 1 
 
Příjmy z daní 

 
Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na rok 2020 jsou rozhodující údaje 

uvedené na straně 6 tabulkové části rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění 
k 31.10.2019, schválený rozpočet a také předpokládané příjmy podle schváleného 
státního rozpočtu pro roky 2019 a 2020.  

 
Když srovnáme schválené rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost  

k 31.10.2019, lze konstatovat, že odhadnutý celkový výnos byl podhodnocen, a to 
zejména u daně z příjmů právnických osob a DPH. Již z naplňování daňových příjmů 
k 31.10.2019 je vidět, že celkové daňové výnosy u sdílených daní převýší upravený 
rozpočet roku 2019.   

 
Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly za období 1 – 10/2019 o 8,7 mil. Kč 

vyšší než ve stejném období roku 2018 (meziroční nárůst o 7,5 %).  
 
V návrhu rozpočtu na rok 2020 se v plném rozsahu neodráží (stejně jako v předchozích 

letech) předpokládané příjmy z daní, které jsou pro rok 2020 naplánovány v rámci státního 
rozpočtu. Historie ukázala, že tyto odhady v letech 2010-2015 a také v roce 2018 byly 
výrazně nadhodnoceny ve srovnání s dosaženou skutečností. V letech 2016 a 2017 se 
podařilo dosáhnout vyšších příjmů, než byla očekávaná skutečnost v rámci státního 
rozpočtu. Je to však závislé na růstu české ekonomiky, která v posledním období již 
prochází určitým útlumem, je proto ponechána určitá rezerva v předpokládaném plnění 
výnosů z daní v roce 2020. 

 
V tabulkové části rozpočtu města je pro rok 2020 u daňových výnosů navržen celkový 

výnos zhruba na úrovni očekávaných výnosů roku 2019 (145 mil. Kč) zvýšených o 2 % 
(což nepředstavuje navýšení ani o předpokládanou výši inflace letošního roku). Jde 
současně o cca 91 % předpokládaných příjmů ze sdílených daní dle státního rozpočtu.  
 

S přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem navrhujeme rozpočet sdílených 
daní pro rok 2020 v celkové výši 147.900 tis. Kč.  

 
U výlučných daňových příjmů vychází návrh rozpočtu pro rok 2020 zhruba z rozpočtu 

roku 2019 (s určitou rezervou). 
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 Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Návrh rozpočtu příjmů z poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl sestaven za pomoci údajů 
z minulého období s přihlédnutím ke změně systému výpočtu poplatku a ze změny výše 
odměny za 1 eko bod. Pro rok 2020 je stanovena maximální sazba poplatku na 700 Kč. 
Významné slevy budou generovány poplatníkům zapojeným do Motivačního a 
evidenčního systému pro odpadové hospodářství, který byl zaveden v roce 2017. Tyto 
skutečnosti ovlivní celkový výnos ze správního poplatku. 

 
Nejvýznamnějšími položkami správních poplatků byly v roce 2019 správní poplatky 

vybrané odborem vnitřních věcí a odborem výstavby a územního plánování.  
 
Problematiku hazardních her upravuje jednak obecně závazná vyhláška města 

č. 5/2017, o regulaci provozování hazardních her. Dále je tato oblast (od roku 2017) 
upravena zákonem 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákonem č. 187/2016 Sb., o dani 
z hazardních her, který mění rozpočtové určení odvodu z hazardních her. 
 
V roce 2020 budou součástí rozpočtu města souhrnné odvody daně z hazardních her, 
které obsahují:   

1) část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně 
z technických her (odvod 65 % dílčí daně z technických her), 

2) 30 % z celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her s výjimkou 
celostátního hrubého výnosu uvedeného v bodě 1). 

 
Výnos z hazardních her od roku 2018 významně ovlivňuje také novela zákona 

č. 187/2016 Sb. Podle zákona mohou být automaty nově provozovány jen v povolených 
hernách či kasinech, kde je více než patnáct přístrojů s licencí.   

 
V Moravské Třebové očekáváme v roce 2020 stabilizaci počtu automatů na cca 30 

kusech. Očekávaný výnos z hazardních her je tedy pro rok 2020 odhadnut na 2,8 mil. Kč. 
 

V následující tabulce je uveden podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků od roku 
2016 do 30. září 2019.  
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost 

2016

Skutečnost 

2017

Skutečnost 

2018

Skutečnost k 

30.09.2019

Odbor výstavby a územního plánování 1 060 300,00 1 082 500,00 683 200,00 423 450,00

Odbor vnitřních věcí 950 332,00 1 007 027,74 977 255,00 773 950,00

Obecný živnostenský úřad 188 395,00 137 465,00 151 815,00 143 465,00

Odbor majetku města a kom. hosp. 1 620,00 960,00 1 740,00 1 230,00

Odbor dopravy 2 250 005,00 2 502 740,00 3 079 235,00 2 146 225,00

Odbor životního prostředí 110 510,00 111 960,00 155 295,00 79 870,00

Správní poplatky celkem (mimo VHP) 4 561 162,00 4 842 652,74 5 048 540,00 3 568 190,00

Odbor maj. města a kom. hosp. VHP 8 000,00 4 000,00 10 500,00 10 500,00

Správní poplatky celkem 4 569 162,00 4 846 652,74 5 059 040,00 3 578 690,00  
    

Nejvýznamnější skupinou správních poplatků jsou i nadále poplatky odboru 
dopravy. Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend tvořily k 30.09.2019 cca 
60 % celkového objemu vybraných správních poplatků. Výnosy z těchto správních 
poplatků však meziročně klesly. Příjmy ze správních poplatků odboru dopravy ovlivňují 
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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. 
 

Meziročně dále klesá také výše správních poplatků odboru výstavby a územního 
plánování. Tento pokles je dán změnou zákona 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení 
nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně 
některých souvisejících zákonů. Již od července 2017 došlo k úpravě výše správních 
poplatků - poplatky za vydání rozhodnutí o umístění inženýrských sítí se snížily v případě 
vedení územního řízení z 20 tis. Kč na 1 tis. Kč, v případě územního souhlasu z 10 tis. Kč 
na 0,5 tis. Kč. Další změna se týká snížení správních poplatků pro výstavbu rodinných 
domů, které nově všechny jsou povolovány souhlasem, dříve se na povolení rodinných 
domů nad 150 m2 vydávalo stavební povolení. Tím došlo ke snížení správního poplatku z 
5 tis. Kč na 1 tis. Kč. 

 
   S ohledem na tyto skutečnosti je navržen rozpočet správních poplatků, jehož podrobné 
členění je uvedeno v následující tabulce.  

 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Rozpočet 

2019

Skutečnost 

k 30.09.

2019

Návrh

rozpočtu 

2020

Odbor výstavby a územního plánování 650 000 423 450 600 000

Odbor vnitřních věcí 950 000 773 950 950 000

Obecní živnostenský úřad 150 000 143 465 150 000

Odbor majetku města a komunál. hosp. 0 11 730 0

Odbor dopravy 2 750 000 2 146 225 2 750 000

Odbor životního prostředí 150 000 79 870 150 000

CELKEM 4 650 000 3 578 690 4 600 000  
 
 
   V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých místních poplatků v období 
2016– 30.09.2019 (v tis. Kč) včetně návrhu rozpočtu na rok 2020. 
 

Místní poplatky
SK

 2016

SK

 2017

SK

 2018

SK

 2019 (k 

30.09.)

R

 2020

Poplatek ze psů 267,67 246,18 227,66 239,79 230,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství 376,21 263,02 263,91 192,41 230,00

Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP) 643,88 509,20 491,57 432,20 460,00

Poplatek za komunální odpad 4 956,87 4 825,49 4 720,72 3 954,52 4 100,00

Místní poplatky celkem 5 600,75 5 334,69 5 212,29 4 386,72 4 560,00  
 
Vysvětlivky: 
SK skutečnost 
R návrh rozpočtu 

 
Uvedené místní poplatky (ze psů, užívání veřejného prostranství) tvoří pouze malou 

část všech poplatků inkasovaných do rozpočtu města. Poplatek za komunální odpad roste, 
popř. klesá se změnou ceny poplatku a systému sběru (v návaznosti na vývoj nákladů 
na sběr a likvidaci komunálního odpadu). Ostatní místní poplatky nejsou vázány na růst 
běžných výdajů.  
 



 

Komentář k rozpočtu města na r. 2020    strana 4 

 

Dále je uveden přehled naplňování ostatních poplatků (v tis. Kč) od roku 2016, včetně 
návrhu předpokladu jejich plnění v roce 2020.  

 

Ostatní poplatky (v tis. Kč)
SK

2016

SK

2017

SK

2018

SK

2019 (k 

30.09.)

R

2020

Odvody za odnětí půdy ze ZPF popř. pozemků s funkcí 

lesa
624,03 15,00 30,86 61,78 18,00

Daň z hazardních her (dříve Odvod z loterií a 

podobných her kromě VHP)
534,21

Daň z hazardních her (dříve Odvod z VHP) 4 191,57

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o 

řidičské oprávnění
453,10 456,80 411,90 318,50 400,00

Ostatní poplatky 5 802,91 7 007,58 4 737,35 2 944,85 3 218,00

2 564,57 2 800,004 294,596 535,78

 
Na závěr tohoto dílčího rozboru uvádíme přehled správních, místních a ostatních 

poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v období 2016–30.09.2019 včetně 
návrhu rozpočtu těchto poplatků na rok 2020. 
 

Druh poplatku (v tis. Kč)
SK         

2016

SK         

2017

SK         

2018

SK         

2019 (k 

30.09.)

R         

2020

Správní poplatky 4 561,16 4 846,65 5 059,04 3 578,69 4 600,00

Místní poplatky 5 600,75 5 334,65 5 212,29 4 386,72 4 560,00

Ostatní poplatky 5 802,91 7 007,58 4 737,35 2 944,85 3 218,00

Poplatky celkem 15 964,82 17 188,88 15 008,68 10 910,26 12 378,00

Místní poplatek za komunální odpad -4 956,87 -4 825,49 -4 720,72 -3 954,52 -4 100,00

Poplatky celkem 11 007,95 12 363,39 10 287,96 6 955,74 8 278,00  
 

Z údajů v poslední tabulce je zřejmý začínající pokles výnosů u správních poplatků (což 
je dáno poklesem správních poplatků odboru dopravy a výstavby a územního plánování) a 
dále je zjevný pokles u místních i ostatních poplatků zejména z důvodu zapojení města do 
Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství a také z důvodu nižšího 
výnosu z odvodu poměrné části celostátního výnosu daně z hazardních her (s ohledem na 
změnu legislativy a postupný pokles povolených přístrojů na území města).  

 
Poplatek za komunální odpad je pro potřeby meziročního srovnání odečten, protože 

jeho změna je ovlivňována změnou výše nákladů na likvidaci komunálního odpadu 
a změnou v systému sběru a svozu odpadů.  

 
 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 

 
Návrhy rozpočtů jednotlivých položek ostatních nedaňových příjmů vychází 

ze skutečnosti dosažené v předcházejícím období. Z hlediska objemu finančních 
prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z pronájmu majetku. Všechny tyto příjmy 
korespondují se smluvními vztahy, které je upravují.  

 
Do příjmů z vlastní činnosti je opět zahrnut i příjem z provozu aquaparku, který je určen 

na krytí provozních nákladů (provoz aquaparku je zahrnut do oblasti Sport a volný čas – 
Správa sportovišť, správu areálu zajišťují Technické služby Moravská Třebová, s.r.o.). 
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Navržený rozpočet představuje odhad, který vychází z vývoje výnosů v předchozích 
letech.  

 
Od roku 2013 jsou součástí příjmů z vlastní činnosti i výnosy z provozu 

4 fotovoltaických elektráren instalovaných na objektech města. Rozpočet je navržen nižší, 
než byla skutečnost roku 2018 a předpoklad roku 2019 (s ohledem pokles výnosů 
v přechozích letech).  

 
Významné položky ostatních nedaňových příjmů tvoří: 
 

 příjmy z pronájmu majetku Technické služby Moravská Třebová, s.r.o. – do 
příjmů jsou zahrnuty příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí společně s příjmy 
z nájmu, které souvisí s pronájmem vybudované východní tribuny zimního 
stadionu a také jejího vnitřního vybavení.  
 

 příjmy z pronájmu majetku – odvádění a čištění odpadních vod – VHOS, a.s., – 
příjmy z nájmu souvisí jednak s cenou stočného v roce 2020, dále jsou ale také 
ovlivněny modelem vývoje nájemného ve vazbě na realizovaný projekt 
odkanalizování místních částí a modernizace ČOV. 

 
Dále jsou součástí nedaňových příjmů i další položky - doplatek nákladů na volby 

konané v roce 2019, příjmy z věcných břemen, příjmy z prodeje dřeva, příspěvky od 
společnosti EKO-KOM za separovaný odpad,...  
 
 

3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

V návrhu rozpočtu města na rok 2020 je počítáno i s příjmy z prodeje majetku města 
(pozemky, byty a ostatní nemovitosti vč. doplatku příjmů z prodeje části pozemků 
určených pro bydlení). 
 

Celkové předpokládané výnosy z prodeje majetku v roce 2020 činí 5.000 tis. Kč 
(očekáváme doplatek příjmů z prodeje stavebních pozemků pro bydlení, prodej pozemku 
v průmyslové zóně, realizaci prodeje bytového domu na ulici Nádražní,…). 

 
Z vývoje příjmů z prodeje majetku je patrné, že v posledních letech mírně rostou příjmy 

z prodeje pozemků (zejména ve vazbě na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů), 
ostatní prodeje spíše klesají. V roce 2019 byly nejvýznamnějšími položkami příjmy 
z prodeje pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Nová a Strážnického.  

 
 

4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 

V návrhu rozpočtu je počítáno jak s běžnými, tak i s investičními transfery (dotacemi). 
Příjem dalších účelových investičních a neinvestičních transferů (zejména dotace 
z programu regenerace městské památkové rezervace, dotace na výkon sociální práce 
mimo agendu SPOD, dotace na volby,…) bude předmětem případných úprav rozpočtu 
v průběhu roku.  

 
Součástí dotace ze státního rozpočtu ze souhrnného dotačního vztahu ve výši 

24.372,80 tis. Kč je již od roku 2013 jen dotace na výkon státní správy, která byla pro rok 
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2020 valorizována o cca 4,6 % (s výjimkou matriční působnosti). Příspěvek pro město je 
součtem příspěvků vykonávaných působností (základní působnost, působnost matričního 
úřadu, stavebního úřadu, pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou 
působností) a dále je jeho součástí v roce 2020 i příspěvek na vydávání občanských 
průkazů (349,37 tis. Kč), na opatrovnictví (290 tis. Kč), na agendu územního plánování 
(797,59 tis. Kč) a na vydávání řidičských průkazů (127,65 tis. Kč). Do výše příspěvku 
se promítá celkový počet obyvatel obce, počet obyvatel správního obvodu a také poměr 
správního obvodu ke správnímu centru.  V celkovém objemu příspěvku je také zohledněna 
změna počtu obyvatel u jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel 
ČR k 01.01.2019. Ke změně financování došlo u matriční působnosti. Celkový objem 
prostředků ze státního rozpočtu, určených na financování matričních úřadů, byl rozdělen 
přibližně na dvě shodné části. První část byla obcím a městům alokována na základě 
vzorců a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu. Druhá část byla 
rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů. Obec, jejíž matriční úřad provedl v 
rozhodném období od 01.01. do 31.12.2018 úkon, obdrží za jeho provedení příspěvek. Za 
každý provedený zápis v knize narození obdrží obec příspěvek ve výši 690 Kč. Za každý 
provedený zápis v knize manželství nebo partnerství obdrží obec příspěvek ve výši 
2 760 Kč a za každý provedený zápis v knize úmrtí obdrží obec příspěvek 920 Kč. Za 
každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů obdrží obec příspěvek ve 
výši 209 Kč, a to za období od  01.01. do 31.12.2018.  

 
Další skupinou dotací v roce 2020 jsou dotace ze státního rozpočtu. V návrhu rozpočtu 

města na rok 2020 je součástí této skupiny dotací (transferů) pouze následující položka: 
 

 transfer (dotace) na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí – 
dotace je poskytována v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí 
formou 2 splátek na základě žádosti, kterou bude město podávat začátkem roku 
2020. Do rozpočtu města je v roce 2020 zahrnuta výše dotace dle skutečnosti 
roku 2019. 
 

Kromě dotace ze státního rozpočtu je počítáno i s dotacemi od obcí. Konkrétně jde 
zejména o dotace za výkon přenesené působnosti (cca 37 tis. Kč).  

 
Do rozpočtu města jsou také každoročně zahrnuty (v rámci neinvestičních dotací) 

převody z hospodářské činnosti města určené na úhradu investičních výdajů v rámci 
bytového fondu města. 

 
Součástí rozpočtu města na rok 2020 je i investiční dotace na následující akci: 

 

− Chodník ulice Olomoucká II. etapa – projekt je podpořen z finančních prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury ČR. V letošním roce předpokládáme realizaci 
2. etapy projektu (ve vazbě na dokončenou rekonstrukci kanalizace v ulici 
Lanškrounská). 
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Běžné a investiční (kapitálové) rozpočtové výdaje 
 
5. Běžné výdaje – třída 5 

 
Ve sloupci požadavek rozpočtu na rok 2020 je uveden požadavek na čerpání rozpočtu 

v roce 2020, který byl předložen ze strany správců rozpočtových prostředků. Ve sloupci 
změna rozpočtu je uvedena procentuální změna návrhu rozpočtu vztažená k upravenému 
rozpočtu roku 2019.  

 
U běžných výdajů je v tabulkové části rozpočtu města od letošní roku zvolena upravená 

struktura jednotlivých skupin výdajů ve vazbě na požadavek vedení města. 
 
Správa a údržba komunikací, správa vodoteče 
 
Náplní navrhovaného rozpočtu jsou zejména tyto akce: 

 

 zimní údržba místních komunikací (2.000 tis. Kč) 
 
V rámci zimní údržby komunikací město financuje zejména následující služby: 
- pohotovost pracovníků v domácnosti, 
- vedení deníku zimní údržby, kontrolní objížďky, 
- posyp komunikací dle operačního plánu, ruční úklid chodníků, posyp komunikací, 

posypový materiál, 
- drobné zásahy dle aktuálních požadavků. 

 
Dále město hradí konkrétní zásahy při zmírňování následků povětrnostních podmínek 

na sjízdnost a schůdnost komunikací dle plánu zimní údržby v dohodnutých sazbách. 
Skutečné náklady jsou závislé zejména na intenzitě sněžení v zimním období.  

 

 monitoring a opravy mostů, správa vodoteče 
 

Rozpočet této kapitoly na rok 2020 v celkové výši 300 tis. Kč zahrnuje náklady 
na monitoring mostů a jejich případné statické posouzení, doplnění ochranných prvků, 
opravy mostů dle priorit plynoucích z revizních zpráv a náklady na správu vodoteče v ulici 
Údolní. 

 

 běžná údržba a opravy komunikací  
 
Rozpočet je nastaven na souhrnnou částku 8.000 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu pro 

rok 2020 jsou opravy vybraných chodníků, opravy komunikací (asfaltování a další běžné 
nespecifikované opravy), obnovy autobusových zastávek, opravy a doplnění dopravního 
značení včetně retardérů a zrcadel,…  

 

 ostatní opravy, Dopravní terminál 
 
Rozpočet ve výši 95 tis. Kč zahrnuje náklady spojené se snížením palisád nového 

chodníku na ulici Lanškrounské a s administrací projektu Dopravní terminál v době jeho 
udržitelnosti. 
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  Energetika a veřejné osvětlení 
 
Oblast nově zahrnuje veřejné osvětlení, provoz a opravy FVE, energetické poradenství 

a projekty řešené metodou EPC. 
 
Veřejné osvětlení 
Součástí rozpočtu údržby a správy veřejného osvětlení jsou výdaje na spotřebovanou 

elektrickou energii, u kterých je náklad roku 2020 odhadnut podle dílčí skutečnosti roku 
2019 s ohledem na navýšení cen elektrické energie v roce 2020. Vzhledem na zálohování 
jednotlivých odběrných míst je však obtížné odhadnout vývoj skutečných nákladů s vyšší 
přesností. 

Dále jsou součástí rozpočtu města také výdaje na běžnou údržbu a opravy světelných 
bodů, které zahrnují zejména práci elektrikářů a plošiny, nátěry sloupů, doplnění a opravy 
vánoční výzdoby, dílčí opravy kabelových sítí, obnovu patic a svorkovnic, materiál na 
opravy, popř. výměnu sloupů, opravy poruch, výměny rozvaděčů,…  

Poslední částí rozpočtu veřejného osvětlení jsou provozní výdaje související s jeho 
modernizací v roce 2012. Jedná se o jednak o úhradu nákladů za energetický 
management zajišťovaný dodavatelem zakázky (110 tis. Kč) a dále také o úroky 
z dodavatelského úvěru (340 tis. Kč), které jsou zahrnuty do souhrnné položky běžných 
výdajů Splátky úroků z úvěrů a půjček. 

Tyto výdaje spolu s výdaji na splátku dodavatelského úvěru ve výši cca 1.410 tis. 
Kč/1 rok, které jsou součástí investičních výdajů rozpočtu města, budou nedílnou součástí 
rozpočtu města až do konce roku 2023 (s ohledem na podmínky uzavřené smlouvy). 

 
Provoz a opravy FVE 
Město v roce 2012 pořídilo 4 ks fotovoltaických elektráren na své objekty, které užívají 

příspěvkové organizace města. Provozní rozpočet v roce 2020 zahrnuje jednak výdaje 
na úhradu odborného garanta elektráren, který zároveň zajišťuje správu zařízení, 
sledování poruch, výdaje na opravy elektráren,… Dále jsou také do rozpočtu zahrnuty 
výdaje na úhradu záloh na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů. 

 
Energetické poradenství + metoda EPC v objektech příspěvkových organizací 
Součástí návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou předpokládané výdaje na energetický 

management projektu EPC zaměřeného na realizaci úsporných opatření v objektech 
příspěvkových organizací města (úhrady nákladů realizovaných opatření prostřednictvím 
budoucích generovaných úspor) a také očekávaná odměna za vygenerovanou nadúsporu 
v roce 2019 v rámci realizace tohoto projektu (každoročně cca 1.000 tis. Kč). 

 
Odpadové hospodářství 
 
Do oblasti je zahrnut sběr a svoz komunálního odpadu a provoz kompostárny. 
 
Sběr a svoz komunálního a separovaného odpadu 
Návrh rozpočtu vychází z kalkulace poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města 
Moravská Třebová pro rok 2020. Proběhla ale dílčí redukce celkových očekávaných 
nákladů (o 550 tis. Kč ve vazbě na zohlednění částí nákladů kompostárny v kalkulaci 
poplatku za komunální odpad). Maximální výši poplatku potvrdilo zastupitelstvo města 
na svém zasedání dne 04.11.2019. Náklady související s odpadovým hospodářstvím jsou 
částečně financovány z poplatku za komunální odpad. Celkové předpokládané náklady 
pro rok 2020 činí 8.500.000 Kč. Schválená výše poplatku za komunální odpad pro rok 
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2020 činí 700 Kč na 1 poplatníka. Při celkovém počtu 10.342 poplatníků by příjmy 
z úhrady maximální výše poplatku za komunální odpad pokryly náklady ve výši 
7.239.400 Kč (bez zohlednění slev v systému). Předpokládané příjmy od poplatníků jsou 
v rámci rozpočtu nastaveny na částku 4.100.000 Kč. Do rozpočtu je dále zahrnuta 
předpokládaná roční odměna z EKO KOMu za tříděný odpad ve výši 1.400.000 Kč. 
Doplatek města při takto nastavené rozpočtované struktuře příjmů a výdajů činí cca 
290 Kč/1 poplatníka. Součástí rozpočtu jsou kromě této částky také náklady na doplnění 
kontejnerů a vedení a evidenci odpadového hospodářství. 

Součástí rozpočtu v roce 2020 jsou také náklady na zapojení města do Motivačního 
a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (smluvní výdaj, výdaje na vytvoření 
sestavy poplatníků a zástupců a výdaje na pořízení pytlů a kódů). Souhrnná výše těchto 
výdajů je vyčíslena na 200 tis. Kč. Město uzavřelo v závěru roku 2016 smlouvu 
o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové 
hospodářství, jejímž předmětem je služba spočívající v zavedení, v pronájmu 
a provozování aplikací a modulů potřebných pro evidenci nádob a pro evidenci obsloužení 
nádob, dále pak nastavení motivačních kritérii pro efektivní třídění odpadů, jakožto i pro 
snižování jejich produkce a s tím spojenou koordinaci zaváděných změn. 
 

Kompostárna Hamperk - provoz 
Kompostárna byla vybudována a vybavena technologií v roce 2013, provoz byl zahájen 

v průběhu roku 2014. Náklady na provoz ve výši 1.000 tis. Kč zahrnují zejména náklady na 
provoz techniky (nakladač, překopávač, drtič), mzdové náklady obsluhy, externí drcení 
bioodpadu a režijní náklady. 

 
Správa zeleně, městských parků a hřbitovů 

 

Správa zeleně vč. parků, mobiliáře a inf. tabulí (8.550 tis. Kč) zahrnuje zejména 
pomocné práce nakládání a sekání, obnovu a doplnění odpadkových košů, opravy a 
doplnění laviček, sečení (křovinořez, ruční sekačky, malotraktor, grillo, TTR), práce 
městských zahradníků, kácení stromů – prořezy, likvidace náletů, zalévání, výsadbový 
materiál – letničky, stromy, mobilní nádoby na zeleň, vertikutaci, frézování, dovoz hlíny, 
uložení bioodpadu, doplnění a opravy informačního systému města,… Každoročně 
narůstá rozsah ploch pro sečení a údržbu zeleně.  

 
Rozpočet na správu hřbitovů v Moravské Třebové a Boršově je nastaven na 

1.500 tis. Kč a zahrnuje zejména správu hřbitovů, likvidaci odpadů, čištění a úpravu 
vybraných hrobek, vodné, zamykání a odemykání hřbitova, kácení a prořez stromů,…  
 

Úklidové služby, veřejné WC 
 
Úklidové služby – veřejné prostranství (4.500 tis. Kč) zahrnuje zejména - strojní 

úklid, úklid strojem Magma, kontrolu lapolů, čištění dešťových vpustí, ruční úklid vč. 
víkendů, úklid traktorem, sběr, uložení odpadu z veřejného prostranství,… 

 
Provoz veřejného WC – město od roku 2019 provozuje zrekonstruované veřejné WC 

v budově autobusového nádraží a nově došlo k rozšíření možnosti využití WC na zámku. 
Návrh rozpočtu na provoz veřejných WC (250 tis. Kč) zahrnuje mzdy obsluhy, náklady na 
správu, úklid, drobný materiál a opravy. 
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Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 
 
Jedná se o úhradu nájmu za pozemky pod čističkou odpadních vod, u kterých už byl 

schválen záměr převodu do vlastnictví města, ale zatím nebyl vlastní převod dokončen. 
 
Opravy a výměny kanalizace města dle plánu obnovy 
 
Součástí návrhu rozpočtu města na rok 2020 je souhrnná částka 2,5 mil. Kč, určená 

zejména na financování oprav popř. výměn kanalizací ve městě dle priorit stanovených ve 
spolupráci s provozovatelem infrastruktury (VHOS, a.s.). 

 
Mateřské školy 
 
Provozní náklady mateřských škol, stejně jako u ostatních školských zařízení, vycházejí 

ze skutečných nákladů roku 2019.  
 

Základní školy 
 
Běžné provozní rozpočty školských zařízení jsou (stejně jako u MŠ) nastaveny dle 

skutečnosti roku 2019 se zohledněním určitých specifik roku 2020 (obměna dataprojektorů 
a interaktivní tabule a převzetí úklid výdejny na ulici Josefské do rozpočtu ZŠ Čs. armády, 
zahájení provozu bazénu ZŠ Palackého,…) 

Součástí rozpočtu města jsou také výdaje na zpracování průběžné monitorovací zprávy 
projektu Realizace úspor energie ZŠ Palackého (5 tis. Kč).  

 
Příspěvky na žáka, dříve poskytované ze státního rozpočtu formou samostatné dotace, 

jsou v současnosti součástí sdílených daňových příjmů města na základě zákona 
o rozpočtovém určení daní. Výnosy na 1 žáka (MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM) v roce 2019 jsou 
očekávány zhruba na úrovní 14.500 Kč, pro rok 2020 je předpokládán výnos na 1 žáka ve 
výši 15.500 Kč.  

 
Pronájem pozemků ZŠ Palackého 
 
Do rozpočtu jsou zahrnuty roční výdaje na pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 

vlastněných německými občankami.  
 
Stipendia 
 
Rozpočet vychází z upravené měsíční výše poskytovaných stipendií 

(2.000 Kč/1 student) a také z předpokladu přiznání dalších 3 stipendií od září roku 2020. 
 
Dům dětí a mládeže 
 
Navýšení provozního rozpočtu příspěvkové organizace vychází z rozboru financování 

přímé výchovně vzdělávací práce pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou 
práci (tzv. externisté), ze kterého vyplynulo jejich dlouhodobé podfinancování v oblasti 
odměňování. Přestože organizace již v minulosti postupně navyšovala hodinou mzdu 
z vlastních zdrojů, neodpovídá současný stav vývoji mezd u obdobných činností v regionu.  
   V organizaci působí v roce 2019 celkem 40 externistů a je jim vyplácena hrubá mzda 
výši 100 Kč/1hod (dva externisté mají hrubou mzdu 150 Kč/1hod), což je blízké minimální 
mzdě pro nekvalifikované pracovníky. Externisté v příspěvkové organizaci však vykonávají 
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kvalifikovanou, odbornou a velmi náročnou práci a musí splňovat všechny požadavky 
podle zákona o pedagogických pracovnících. Neplatí to samozřejmě ve všech případech, 
ale mnohdy je nízká mzda příčinou odchodu externistů do jiných organizací, což 
výhledově ohrožuje samotnou podstatu fungování DDM (v závislosti na normativním 
financování). Odměňování hraje stále významnější roli při získávání nových externích 
spolupracovníků. 
   Jako jedno z možných řešení této situace se nabízelo další zvýšení poplatků, ale 
vzhledem k tomu, že část účastníků akcí tvoří děti ze sociálně slabých rodin, jeví se tento 
postup jako problematický. Mohlo by to mimo jiné vést i k výraznému úbytku dětí 
v pravidelné zájmové činnosti. V tom případě by organizaci hrozilo nebezpečí, že se 
nepodaří naplnit normativní počty a organizace by přišla o část úvazku stálých pracovníků. 
To by mělo samozřejmě dopad na celkovou úroveň práce DDM a organizace by přišla o 
část finančních prostředků ze státního rozpočtu.  
   Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace zajišťuje smysluplné využití volného času 
pro stovky dětí ve městě (kroužky, akce, tábory atd.), je v zájmu rodičů a veřejnosti, aby 
byl stávající rozsah činnosti minimálně udržen na stejné úrovni i v dalších letech. 

Požadované navýšení rozpočtu příspěvkové organizace o 400 tis. Kč by pokrylo 
zvýšení odměny externistů na úroveň 200 Kč/1 hod. V rámci rozpočtu na rok 2020 je 
akceptováno navýšení rozpočtu o 200 tis. Kč, které pokryje zvýšení odměny externistů na 
150 Kč/ 1 hod. 

Další navýšení provozního rozpočtu organizace souvisí s pronájmem nově 
zrekonstruovaného bazénu ZŠ Palackého pro volnočasové aktivity. 

Organizace pořádá také akce pro širokou veřejnost ve spolupráci se Zdravým městem 
(příspěvek města 7 tis. Kč) a dále DDM ve spolupráci s VSŠ a VOŠ MO bude pořádat 
již 4. ročník celorepublikové soutěže mažoretek (příspěvek města 10 tis. Kč). Příspěvková 
organizace, stejně jako v minulých letech, požádala i o poskytnutí mimořádné dotace na 
pokračování oprav hvězdárny (5 tis. Kč). 

  
Základní umělecká škola 
 
Provozní rozpočet příspěvkové organizace vychází, stejně jako u ostatních 

příspěvkových organizací, ze skutečnosti roku 2019, se zohledněním vyššího zapojení 
příjmů z pronájmu do hlavní činnosti organizace.  

Dále je součástí rozpočtu v roce 2019 dotace na pořádání tradičního festivalu 
Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na zámku (100 tis. Kč). ZUŠ by se měla v roce 
2020 zapojit zejména do aktivit zaměřených na prezentaci sborových zpěvů, vlastní 
činnosti ZUŠ a prezentaci činnosti ostatních školských organizací v rámci festivalu. Nově 
se předpokládá vyšší zapojení příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská 
Třebová, zejména do organizace a financování hlavního kulturního programu festivalu.  

 
Městská knihovna 

 
Celkový provozní rozpočet je nastaven na skutečnost roku 2019. Mzdový rozpočet 

organizace odráží změny v platových tarifech zaměstnanců, ke kterým dojde od 
01.01.2020 a dále také odráží požadavek na zvýšení celkového počtu zaměstnanců 
knihovny o 1. 

Knihovna je nejen kulturní, ale především vzdělávací institucí, hraje důležitou úlohu 
v rozvoji čtenářské gramotnosti. Právě úroveň čtenářské gramotnosti českou společnost 
trápí stále víc, děti nerozumí čtenému textu, nejsou schopny řešit jednoduché slovní úlohy, 
neumí se vyjadřovat písemně, ale ani ústně. Proto je rozvoj čtenářské gramotnosti jedním 
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ze stěžejních úkolů mnoha organizací a spolků, a je stále víc podporována i ve školách (v 
uplynulých cca 3 letech školy dostaly dotace na vybudování školních knihoven).  

Školy si uvědomily potenciál knihovny a kvalitu nabízeného programu a začaly služeb 
knihovny více využívat. V posledním roce se ze strany škol výrazně (více než o 100 %) 
zvýšila poptávka po službách knihovny. Tento zájem už ale překračuje personální 
možnosti knihovny. Za prvních deset měsíců roku 2019 je počet dětí ve vzdělávacích 
programech oproti předchozím rokům dvojnásobný a mnohé další požadavky musí 
knihovna odmítat.  
Zájem o programy, které knihovna připravuje, projevují i školy z okolích obcí (Staré Město, 
Dlouhá Loučka), ale také organizace pracující se sociálně vyloučenými občany (Charita 
MT), též MAP. Školy oslovují knihovnu také se žádostmi o vedení školních čtenářských 
klubů. O čtení je zájem i v domově seniorů. Těmto požadavků však v současné době 
knihovna není schopna vyhovět. Níže uvádíme přehled počtu organizovaných 
vzdělávacích akcí a počtu účastníků. 
rok   počet akcí  počet dětí 

2015   50   1.123 

2016   54   1.059 

2017   63   1.286 

2018   61   1.112 

01 – 10/2019  108   2.023 

  

V dalším přehledu je uveden počet knih, spravovaných knihoven, počet zaměstnanců a 
výše rozpočtu na nákup knih v knihovnách v regionu. 
 
město počet  počet   počet   rozpočet  
  knih  knihoven  zaměstnanců na nákup knih 
M. Třebová 50.000 22   6 + 0,56 úklid 250.000 Kč 
Svitavy 60.000 22   12 + 1 IT  500.000 Kč 
Litomyšl 60.000 17   8 + 0,5 úklid  340.000 Kč 
Č. Třebová 95.000 10   12    800.000 Kč 
 

Náplní práce knihovny není jen vzdělávání dětí, knihovna může a chce budovat 
databázi osobností Moravské Třebové. Dále má na starost 22 obecních knihoven. Nyní, 
po implementaci nového knihovního systému Koha, je konečně možné a velmi potřebné 
zkatalogizovat jejich fond. V současné době je zkatalogizováno 10 knihoven. Zbývá tedy 
zkatalogizovat 12 knihoven (podle aktuálně platných pravidel RDA je však třeba 
přepracovat i fond již elektronicky zkatalogizovaný), a protože je to odborná práce, musí ji 
vykonávat profesionální knihovníci. 

Další pravidelnou skupinou občanů, kteří využívají služby knihovny, jsou senioři, před 
kterými se postupně rozevírá digitální propast. Institucí, která ji pomůže zmenšit, by měla 
být knihovna. Roste potřebu pořádání kurzů pro seniory, pro jejich lepší komunikaci se 
svými blízkými prostřednictvím PC (Skype), sociálních sítí atd.  

Knihovna má v současné době 6 knihovnic včetně ředitelky a na poloviční úvazek 
uklízečku. Dlouhodobě je potřeba navýšit úvazek v dětském oddělení a v knihovně také 
chybí pracovnice se zaměřením na vzdělávání dospělých a IT technologie. 

Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová  
  

Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová požádalo město opět o 
podporu nového studijního oboru – Letecké technické lyceum, který začal přijímat studenty 
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od školního roku 2019/2020. Letecké technické lyceum je čtyřletý obor zakončený 
maturitní zkouškou. Studium je zaměřeno především na teoretické a praktické zvládnutí 
širokého spektra činností a znalostí letectví. První dva ročníky budou obsahem látky studia 
pro všechny studenty stejné. Po získání teoretických všeobecných základů (všeobecných 
a leteckých) se studenti vyprofilují výběrem povinně volitelných předmětů (třetí a čtvrtý 
ročník), zaměřenými na letecký provoz nebo na leteckou techniku. Návrh výše podpory 
v roce 2020 (100 tis. Kč) neodráží v plné výši požadavek školy (150. tis. Kč). 

 
Komise pro výchovu a vzdělávání  
 
Komise v průběhu roku organizačně zajišťuje tyto akce – Den učitelů, akademie 

školských subjektů města, rozloučení se žáky mateřských a základních škol a sportovní 
hry mateřských škol. Jde o aktivity spojené s příspěvkovými organizacemi města, proto je 
rozpočet na ně nově přímou součástí rozpočtu města na rok 2020. 

 
Mateřské centrum Krůček 
 
Posláním Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy, z.s. (dále jen MC Krůček) je 

být centrem rodinným, komunitním, integračním, výchovných, vzdělávacím, informačním, 
poradenským, dobrovolnickým a multigeneračním zejména pro rodiny s malými dětmi a 
pro ostatní cílové skupiny. MC Krůček má za sebou již 19 let zkušeností v práci s cílovou 
skupinou v rámci města Svitav, kraje i republiky. MC Krůček má registrované a aktivní 
dobrovolnické centrum a k dalším službám patří také Evropský sbor solidarity (dříve 
Evropská dobrovolná služba) nebo hlídací centrum BabyKrůček. 

Již několik let je zaznamenávána poptávka po stejných službách i v Moravské Třebové, 
na jaře 2019 tedy proběhlo první jednání s vedením města Moravská Třebová o možnosti 
zajištění služeb primární prevence pro rodiny s dětmi v prostorách objektu Komenského 
46. Projekt Centrum pro rodinu Moravská Třebová je zaměřen na podporu rodin s dětmi 
v Moravské Třebové a okolí s cílem nabídnout rodinám komplexní služby, které vedou 
k posilování významu rodiny pro společnost, funkčních vztahů a rodičovských kompetencí. 
Poskytuje komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v 
ohrožení a předchází jeho prohlubování. MC Krůček požádalo město o podporu projektu 
ve výši 200 tis. Kč (o další podporu žádá také MPSV a Pardubický kraj). 

 
Kulturní služby 

 
Provozní dotace pro kulturní centrum v roce 2020 vychází z vlastního kulturního 

programu organizovaného příspěvkovou organizací v průběhu celého roku 2020 - celkový 
rozpočet těchto kulturních akcí je předběžně vyčíslen na 4.265 tis. Kč (v roce 2019 byl 
rozpočet kulturních akcí nastaven na 2,7 mil. Kč). Další navýšení rozpočtu se týká 
výstavní činnosti (meziroční nárůst o téměř 400 tis. Kč) 
Mzdový rozpočet oproti roku 2019 zohledňuje jednak navýšení platových tarifů 
zaměstnanců od 01.01.2020, dále také změny v organizační struktuře organizace a 
předpokládané navýšení počtu pracovníků o 2 (provozní zámku a archivářka v muzeu). 
V muzeu plyne potřeba navýšení počtu pracovníků z nutnosti  zpracování kompletní 
majetkoprávní evidence majetku muzea  (cca 35.000 předmětů muzejního charakteru). Ta 
poslouží jako podklad  k realizaci budoucího záměru rozdělení Kulturních služeb. Práci 
budou vykonávat 2 evidující osoby (odborníci) po dobu 1 roku. Pro zachování provozu 
muzea (výstavní činnost,…) není možné touto prací pověřit stávající pracovníky. Na 
zámku je nutné zajistit potřebný přímý kontakt se zaměstnanci zámku, pravidelný dohled 
nad vedením pokladny. Nový pracovník se bude zaměřovat na zkvalitnění služeb a na 
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navýšení návštěvnosti. Dále bude nový pracovník garantem realizace projektu Nová 
expozice ve věži zámku realizovaného v roce 2020. 
 

Příspěvek na provoz Turistického informačního centra v Moravské Třebové 
 
Turistické informační centrum provozuje, na základě výsledků výběrového řízení, 

od roku 2007 Ester Dvořáková Tesolin. V následujícím přehledu je uvedena struktura 
požadavků u příspěvků na provoz na roky 2017–2020.  
 
Současná provozní doba centra je stanovena takto:  

pondělí  - pátek 8:30 - 12:30 13:00 - 16:30 celý rok 

sobota 8:30 - 11:30 březen, duben, říjen 

sobota 9:00 - 15:00 květen - září 

neděle 10:00 - 15:00 květen - září 

státní svátky  10:00 - 15:00 květen - září 

 
V letošním roce došlo k drobné úpravě provozní doby (uzavření centra v sobotu v 

měsících listopad, prosinec, leden a únor) z důvodu nízké návštěvnosti. Návštěvnost TIC 
v sobotu v těchto měsících se v roce 2018 pohybovala od 1 do 6 návštěvníků. Nízká 
návštěvnost v tomto období má vazbu i na uzavření zámku a muzea. 

 

Roční náklady na provoz TIC 
2017 

požadavek 
2018 

požadavek 
2019 

požadavek 
2020 

požadavek 

mobilní telefon pro účely TIC 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 

záloha na elektřinu, vodu, telefon 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 

kanc. potřeby (papír, cartridge do 
tiskáren a kopírky, servis PC…) 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 

náklad na služební cesty (setkání 
s vedením jiných TIC, výměna 
materiálů) 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 

zpracování účetnictví 32 000 Kč 32 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 

náklady na zaměstnance a brig. 240 000 Kč 240 000 Kč 352 000 Kč 370 000 Kč 

odměna provozovatele 300 000 Kč 300 000 Kč 400 000 Kč 420 000 Kč 

pořízení a provozní náklady EET 13 000 Kč 13 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 

ostatní náklady 38 000 Kč 38 000 Kč 28 000 Kč 28 000 Kč 

Roční náklady CELKEM  773 000 Kč 773 000 Kč 958 000 Kč 996 000 Kč 

náklady na brigádníka (SO, NE, 
st. svátky) 

30 000 Kč 30 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 

Roční náklady CELKEM 803 000 Kč 803 000 Kč 998 000 Kč 1 036 000 Kč 

 
Skutečná výše příspěvku města v letech 2017–2019 odpovídala požadavku, návrh 

rozpočtu na rok 2020 neodráží požadavek provozovatelky v plné výši (je krácen o 
36 tis. Kč).  

 
Náklady na vydávání tisku (Moravskotřebovský zpravodaj) 
 
Návrh rozpočtu zahrnuje jednak náklady na roznos Moravskotřebovského zpravodaje, 

který je zdarma distribuován do všech domácností Moravské Třebové a blízkého okolí a 
dále také výdaje na tisk zpravodaje vč. vkladných listů a grafické práce s tvorbou 
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zpravodaje spojené. V roce 2019 proběhlo zadávací řízení na tisk zpravodaje. Spolupráce 
s novým dodavatelem tisku Moravskotřebovského zpravodaje byla zahájena v květnu 
2019. Nově došlo k navýšení počtu stran ze stávajících 16 na 20. Zpravodaj je tištěn 
celobarevně, byl zvětšen font písma a zpravodaj má novou grafikou titulní stránky. 
Zároveň byla obnovena inzerce ve zpravodaji, příjmy z inzerce snižují náklady na tisk, 
roznos a grafické práce. 

 
Výměnné aktivity s partnerskými městy 
 
Rozpočet zahrnuje aktivity se všemi partnerskými městy. Je předpokládána např. účast 

představitelů Banské Štiavnice na festivalu Dny slovenské kultury, účast zástupců Mor. 
Třebové na významných kulturních akcích v Banské Štiavnici,… Dále proběhnou výměnné 
aktivity se Staufenbergem (účast na Krämermarktu, Dny česko-německé kultury,…) 
a budeme také pokračovat ve spolupráci s partnerským městem Vlaardingen v Holandsku. 

 
 Propagace a prezentace města 
 
Návrh rozpočtu zahrnuje zejména výrobu propagačních předmětů a materiálů města 

(informační kartičky, letáky, skládačky, mapy, svíčky, klíčenky, tužky, omalovánky…). 
Rozpočet zahrnuje dále inzerci v katalozích a novinách, účast na veletrzích cestovního 
ruchu, opravy turistických tabulí, náklady na monitoring tisku, na mobilní rozhlas, náklady 
spojené s Cenou města, náklady na plánovanou prezentaci města na boční fasádě ZŠ Čs. 
armády,…  

 

Správa sportovišť vč. aquaparku 
 

V rámci návrhu rozpočtu této položky je plánována úhrada nákladů za správu 
sportovišť, popř. příspěvku na provoz sportovišť obchodní společnosti Technické služby 
Mor. Třebová, s.r.o. Jedná se o následující sportovní zařízení – aquapark, atletický stadion 
a víceúčelové hřiště (včetně vybudované vestavby zázemí atletického stadionu do objektu 
kotelny ZŠ Palackého), zimní stadion (vč. nové východní tribuny) a fit stezky.  

 
Správa atletického stadionu, víceúčelového hřiště a sociálního zařízení v kotelně ZŠ 

Palackého ve výši 400 tis. Kč zahrnuje mzdy správců, úklid soc. zařízení vč. úklidových 
prostředků, náklady na energie, sekání a údržbu trávníku, opravy, rozvoj mobiliáře,… 
V roce 2020 je plánován převod hřiště do režimu bez trvalé přítomnosti správců. 

 
Správa aquaparku (2.200 tis. Kč) zahrnuje mzdy včetně přípravy a zazimování, odběry 

vzorků, chemii, servis a opravy technologie, sekání a odvoz bioodpadu a odpadu, provoz 
bazénového vysavače, pokračování opravy plotu, úklid, drobný materiál, údržbu kurtu na 
plážový volejbal,… 
 

Správa zimního stadionu zahrnuje jednak náklady na správu staré tribuny a dále také 
náklady na nově vybudovanou východní tribunu (celkem 6.000 tis. Kč). Náklady na správu 
zahrnují zejména mzdy strojníků, náklady na provoz rolby (PHM, údržba), opravy, revize a 
údržbu zimního stadionu, oprava kompresorů, údržbu mantinelů, plexiskla, odvoz 
odpadu,… Úhrada ztráty provozu nové východní tribuny zahrnuje následující 
předpokládané náklady - vodné, elektrická energie a plyn, drobný materiál, opravy, 
hygienické potřeby, úklid, správce, provoz EPS, výjezdy HZS, pronájem movitého a 
nemovitého majetku, ostatní služby,… Příjmy z pronájmu majetku východní tribuny činí 
cca 2.420 tis. Kč/1 rok. Nájemné objektu nové východní tribuny je zároveň součástí 
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příjmové části rozpočtu města. Příspěvek na provoz nové východní tribuny je poskytován 
formou dotace ke ztrátě hospodaření střediska. 

 
Náklady na energie a vodu u sportovišť města 

 
S provozem sportovišť jsou spjaty také náklady na energie, vodné a stočné 

v předpokládané výši 2.820 tis. Kč (náklady jsou odhadnuty s ohledem růst cen energií a 
spotřebu v předchozích letech). 

 
Správa dětských hřišť a rozhledny 
 
Předpokládané náklady na správu, údržbu a opravy dětských hřišť a rozhledny ve výši 

500 tis. Kč zahrnují poplatek za správu, revize, opravy, doplnění informačního systému, 
výměnu písku, zamykání, kontrolu rozhledny, její údržbu, nátěry a úklid okolí a další 
drobné náklady spojené s dětskými hřišti.  

 
Správa areálu na Knížecí louce 
 
Náklady vyčíslené na 250 tis. Kč zahrnují zametání strojním zametačem, doplňující 

výsadbu, údržbu hřiště – ovál, provoz WC,… 
 
Projekt Zdravé město 
 
Rozpočet v roce 2020 ve výši 130 tis. Kč vychází z rozpočtu roku 2019 a obsahuje 

i realizaci projektu s názvem Mladé fórum, které umožňuje cíleně řešit či plánovat vybrané 
oblasti udržitelného rozvoje ve městě s mladou generací. 

 
Úhrady za odchyt toulavých psů 
 
Rozpočet v roce 2020 vychází ze skutečnosti roku 2019. Tato položka zachycuje pouze 

výdaje na odchyt psů městskou policií, ne náklady za odebrání týraných psů na základě 
rozhodnutí odboru životního prostředí. 

 
Lesní hospodářství 
 
Rozpočet v roce 2020 zahrnuje správu lesů ve vlastnictví města (odměna odbornému 

lesnímu hospodáři, výsadbu dřevin,… – 104 tis. Kč) a výkon státní správy v lesích 
správního obvodu města (plomby, chovatelské přehlídky, tiskopisy, stejnokroj – 56 tis. Kč). 

 
Revitalizace městských parků, Revitalizace toku Třebůvky v lokalitě Knížecí 

louka, Kompostárna Hamperk, Lokální biocentrum Knížecí louka 
 
Rozpočet v roce 2020 již zahrnuje jen výdaje na administraci těchto projektů 

spolufinancovaných s EU v rámci OPŽP po jejich ukončení – zejména výdaje 
na zpracování monitorovacích zpráv v průběhu udržitelnosti projektů. U položky 
Revitalizace roku Třebůvky v lokalitě Knížecí louka je součástí rozpočtu i úhrada 
nájemného za zrevitalizované pozemky, které zatím nejsou ve vlastnictví města. 

  
 

 



 

Komentář k rozpočtu města na r. 2020    strana 17 

 

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 
 
V rozpočtu je 30 tis. Kč určeno na realizaci opatření k utlumení populace holubů, 50 tis. 

Kč je určeno na péči o významné registrované krajinné prvky, rostliny a živočichy 
(zejména v lokálních biocentrech v Udánkách a na Knížecí louce – údržba dřevin, kosení, 
nová výsadba, úklid odpadků), 25 tis. Kč na monitoring podzemní vody v lokalitě 
na Hamperku (bývalá skládka odpadů), 30 tis. Kč na aktualizaci digitálního povodňového 
plánu, 15 tis. Kč na provoz a údržbu lokálního výstražného systému, 5 tis. Kč na tiskopisy 
pro úsek rybářství a rybářský stejnokroj, 50 tis. Kč na odborné posudky a studie vztahující 
se k činnosti odboru životního prostředí, 30 tis, Kč na úsek týraných zvířat, 20 tis. Kč na 
roční vyhodnocení plánu odpadového hospodářství a 10 tis. Kč na zpracování 
hydrogeologického posudku vlivu solení silnic v ochranných pásmech vodních zdrojů 
Kunčina a Borušov. 

 
Sociální služby 
  
Příspěvek na provoz Sociálních služeb města Moravská Třebová z rozpočtu města 

je nastaven v souladu se žádostí o dotaci z prostředků státního rozpočtu 
na spolufinancování sociálních služeb v roce 2020 (v rámci žádosti je vyčleněn spolupodíl 
města ve výši 8.070 tis. Kč). V závěru roku 2018 byla dokončena rekonstrukce objektů C a 
D Domova pro seniory. Od 1. 5. příspěvková organizace poskytuje novou pobytovou 
sociální službu Domov se zvláštním režimem, která je určena pro klienty se stařeckou, 
Alzheimerovou demencí, popř. s jiným typem demence a také provozuje odlehčovací 
službu. 

Růst provozních nákladů je dán zejména vyššími mzdovými náklady, v roce 2019 začal 
být nově vyplácen zvláštní příplatek za práci s duševně a fyzicky nemocnými lidmi 
(soustavné poskytování péče). Pro potřeby zajištění nových sociálních služeb došlo také 
k navýšení počtu pracovníků organizace (zejména zdravotnického obslužného personálu). 
Provozní náklady ovlivňuje také otevření nové budovy – náklady na energie,…  

Do rozpočtu jsou dále zahrnuty předpokládané výdaje na dokončení opravy fasády 
objektu C Domova pro seniory s vazbou na poskytnutou dotaci z prostředků Pardubického 
kraje ve výši 4 ml. Kč v roce 2018. Město uzavřelo s Pardubickým krajem smlouvu o 
poskytnutí dotace na vybavení objektů C a D Sociálních služeb Moravská Třebová vč. 
oprav těchto objektů. Požádali jsem Pardubický kraj o posun termínu vyúčtování dotace                    
do 31.12.2020 (s ohledem na nutnost opakování zadávacího řízení na stavební práce). 

 
Charita Moravská Třebová – sociální služby 
 
Charita Moravská Třebová požádala město o dotaci na zajištění všech 6 poskytovaných 

registrovaných sociálních služeb – denní stacionář Domeček, charitní pečovatelská 
služba, občanská poradna, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, sociálně 
terapeutická dílna Ulita a sociální rehabilitace Komunitní centrum O krok dál.  

Návrh rozpočtu města neakceptuje požadavky Charity Moravská Třebová v plné výši 
(1.700 tis. Kč), zahrnuje částku 1.100 tis. Kč (900 tis. Kč na poskytování všech sociálních 
služeb a částku 200 tis. Kč určenou na úhradu nákladů nájemného budovy Svitavská 44). 
Nájemné za užívání objektu Svitavská 44 je zahrnuto jak do výdajové, tak do příjmové 
stránky rozpočtu města.  

Charita provozuje další 4 služby, které nejsou registrované - Centrum humanitární 
pomoci, Dobrovolnické centrum, Andělský terapeutický obchod a půjčovnu zdravotnických 
a kompenzačních pomůcek. O podporu těchto služeb Charita MT město nežádá. 
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Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 
 

Bonanza Vendolí, z. ú., poskytuje v Moravské Třebové 2 služby – sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě! a nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež – Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová. 

Projekt sociálně aktivizační služby Drž se na uzdě! je realizován od roku 2010. 
Zaměřuje se na ohrožené a sociálně znevýhodněné děti a jejich rodiny.  

Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - nízkoprahový klub Díra je 
realizován občanským sdružením Bonanza ve spolupráci s městem od roku 2011. 
Registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách získala služba v dubnu 2013. 

Klub funguje v objektu v ulici Komenského 46, každý den od 13:00 do 18:00 hodin a je 
přístupný dětem od 8–26 let, které mají zájem o využití této sociální služby.  

I v roce 2020 se Bonanza obrátila na město se žádostí o dotaci na zajištění provozu 
nízkoprahového zařízení a sociálně aktivizační služby v celkové výši 200 tis. Kč 
na zajištění výše popsaných sociálních služeb.  

Žádost je v rámci návrhu rozpočtu akceptována v plné výši a dále jsou do rozpočtu 
zahrnuty i předpokládané provozní náklady objektu v ulici Komenského ve výši 70 tis. Kč 
hrazené přímo z rozpočtu města. 

 
Podpora sociálního začleňování 
 
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.  

První projekt plynoucí ze zpracovaného strategického plánu bude realizován od roku 
2020. Připravovaný projekt města bude pokrývat zejména klíčovou oblast bezpečnosti a to 
konkrétně pomocí následujících aktivit: 
1. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center 
Komunitní sociální práce představuje významný inkluzivní mechanismus. Osoby z cílových 
skupin jsou zapojovány do rozhodování a do přímé realizace opatření na úrovni 
sousedství, vyloučené lokality, obce, města, mikroregionu, a to s cílem získání lepšího 
přístupu těchto osob ke společenským zdrojům (sociální ochrana, bydlení, vzdělání, 
zaměstnání, možnost uplatňovat svá práva atd.). Podpora komunitní práce proběhne 
prostřednictvím: 
a) zřízení prostoru "klubovny" pro komunitní práci 
b) komunitního pracovníka - úvazek 1,0 
c) sociální pracovníka obce - úvazek 1,0 
d) DPP nebo DPP s osobami z cílové skupiny na zajištění chodu "klubovny" 
2. Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a 
veřejného pořádku formou vytvoření role domovníka (domovníků) v sociálně vyloučených 
lokalitách (ubytovna) - DPP nebo DPČ 
3. Vytvoření interaktivní mapy sociálních služeb pro město Moravská Třebová 
Termín zahájení realizace  projektu je stanoven na 01.05.2019. Termín ukončení projektu 
30.06.2022.  
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Cílem projektu je zejména zajistit kontinuitu služeb dosud poskytovaných Centrem volného 
času jako organizační složkou města, posílit terénní práci na obci a zavést do města 
principy komunitní práce. 
Součástí rozpočtu města v roce 2020 je zatím pouze předpokládaná spoluúčast města na 
realizaci projektu.  
 

Bezpečnost a veřejný pořádek 
 

Návrh částky objemu mzdových prostředků městské policie zohledňuje navýšení 
platových tarifů od 01.01.2020 a odpovídá očekávanému počtu strážníků (8 strážníků +1 
velitel). 

Dále jsou součástí mzdového rozpočtu i náklady na stávající dohled kamerového 
systému. 

V rámci mzdového rozpočtu došlo již v roce 2019 k přesunu části mezd do dohod o 
provedení práce ve vazbě na změnu zajištění služeb městské policie od 01.10.2019. 
Dohled PCO v neděli je nově zajišťován na základě DPP. 

Ostatní provozní výdaje městské policie vychází z roku 2019 vč. nákladů na stabilizaci 
počtu strážníků (nárůst o 1). Zohledňují také přesun policie do prostor městského úřadu 
(nižší náklady na vytápění, úklid, opravy,…). 

Provozní rozpočet nově neobsahuje výdaje na IT, zejména výdaje na nový informační 
systém pro potřeby městské policie, který je využíván pro komplexní vedení agendy 
městské policie. Tyto výdaje jsou v rámci nové struktury běžných výdajů přesunuty do 
oblasti informatika a technologie (spolu s výdaji na správu pracoviště kamerového sytému 
a PCO). 

 
Požární ochrana 
 
Rozpočet zahrnuje provozní náklady Sboru dobrovolných hasičů v Boršově, Sušicích 

a Udánkách. Návrh rozpočtu zohledňuje přípravu technické prohlídky vozidla SDH Boršov, 
částečnou obnovu ochranných pomůcek, dovybavení jednotek (nářadí, svítilny, obuv, …) a 
refundace mezd.  

 
Prevence kriminality  

 
V rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na provoz dopravního hřiště ve městě, soutěž mladých 

cyklistů, organizaci Dne s integrovaným záchranným systémem, služby terénního 
pracovníka oblasti drog, náklady na pořádání preventivních akcí a na jejich propagaci, 
přednášky, semináře,… 

 
Správa Hřebečských důlních stezek 
 
Předpokládané náklady na správu ve výši 100 tis. Kč zahrnují náklady na kontrolu a 

úklid, předsezónní a posezónní prohlídku, materiál na opravy a výjezdy k opravám, opravy 
informačních panelů a případnou přípravu běžeckých stop. 

 
Správa objektů vybudovaných v rámci projektu Cesta od renesance k baroku 
 
Rozpočet ve výši 200 tis. Kč zahrnuje náklady na údržbu zámeckých zahrad a Brány 

času, náklady na elektromateriál, opravy mobiliáře, osvětlení,… 
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Opravy objektů příspěvkových organizací 
 
Tradičně jsou součástí rozpočtu města také výdaje spojené s opravami objektů 

příspěvkových organizací. V roce 2020 jsou v rozpočtu vyčleněny pro tento účel souhrnné 
částky, prioritní opravy budou stanoveny ve spolupráci vedení města a Odboru investic a 
správy majetku (akce nerealizované v roce 2019,…).  

 
Objekt Panského mlýna 
 
Město získalo objekt do vlastnictví v roce 2019 v elektronické dražbě. Ještě před 

rozhodnutím o využití objektu je třeba začít práce, směřující k jeho zabezpečení a dílčím 
opravám havarijního stavu. 

 
Místní zastupitelské orgány 
 
Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům 

zastupitelstva a rovněž odměny členům komisí a výborů. Návrh rozpočtu v roce 2020 
vychází z avizované změny nařízení o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků. Toto nařízení zvyšuje hranici odměn pro uvolněné členy 
zastupitelstev obcí zvýšit o cca 7,5 %. U odměn neuvolněným členům zastupitelstva je 
navrženo zvýšení odměn o 10 % oproti roku 2019. U odměny ostatním členům komisí a 
výborů (nečlenům zastupitelstva města) je navržen rozpočet ve výši 220 tis. Kč. 

Zastupitelé mají také v rámci rozpočtu města na rok 2020 nárok na úhradu nákladů na 
vzdělávání související s výkonem jejich funkce. 
 

Činnost místní správy 
 

Mzdové náklady 

Část mzdových nákladů je hrazena z dotací ze státního rozpočtu (dotace v rámci 
souhrnného dotačního vztahu a dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí). Rozpočet 
mezd zohledňuje následující specifika roku 2020: 
 změna nařízení vlády, kterým dojde k navýšení základních platů ve veřejné správě od 

01.01.2020 o 1.500 Kč u každého zaměstnance, 
 platové postupy zaměstnanců, 
 pracovní pohotovost, 
 překrývání nových zaměstnanců s odcházejícími zaměstnanci,… 

 
Ostatní osobní výdaje  

Návrh rozpočtu vychází z rozpočtu roku 2020 a zohledňuje nový vnitřní předpis č. 
1/2019 Zásady pro poskytování příspěvku z rozpočtu města Moravská Třebová na úpravu 
zevnějšku osobám, provádějícím občanské a slavnostní obřady, podle předloženého 
návrhu, který mění výši ošatného a odměn. 

 
Náhrady mezd v době nemoci  
 
Návrh vychází z rozpočtu roku 2019, oproti rozpočtu minulého roku je vytvořena určitá 

rezerva související s novou povinností proplácet od 01.08.2019 náhradu za první 3 dny 
nemoci z rozpočtu města. 
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Daň z převodu nemovitosti, věcná břemena, geometrické plány,… 
 
Rozpočet vychází z rozpočtu roku 2019. 
 
Konzultační, poradenské a právní služby 
 
Položka zahrnuje jednak pravidelné měsíční platby za právní poradenství, daňové 

poradenství v oblasti DPH, dále platby za zpracování přiznání k dani z příjmů právnických 
osob a platby za externí kontroly příspěvkových organizací (v souladu se zákonem o 
finanční kontrole). 

 
Provozní výdaje  
 
Návrh rozpočtu pro rok 2020 vychází z očekávaných nákladů roku 2019. Od roku 2008 

se podařilo snížit provozní výdaje městského úřadu o více než 1 mil. Kč, zejména 
z důvodu realizace úsporných opatření (realizace výběrových řízení na kancelářské 
potřeby, nákup materiálu a služeb, dodávku elektrické energie a plynu, revize 
elektrospotřebičů, změna smluv a tarifů u mobilních telefonů, zavedení IP telefonie, využití 
služeb poštovního doručovatele,…).  

Předpoklad provozních výdajů v roce 2019 zohledňuje zejména meziroční růst cen 
energií a pokles nákladů na vzdělávání zaměstnanců. 

Součástí provozního rozpočtu městského úřadu jsou i výdaje na výkon činnosti sociálně 
právní ochrany dětí. V roce 2020 jsou kromě běžných provozních výdajů plánovány i 
výdaje na splátky nového služebního vozidla pořízeného v roce 2017 pro výkon této 
agendy. Tyto výdaje jsou 100% kryty z dotace na výkon SPOD poskytované Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR. 

Novou položkou v provozním rozpočtu od roku 2018 jsou výdaje na systém 
zabezpečení osobních údajů (GDPR). Systém byl pro městský úřad, městskou policii, 
Centrum volného času, příspěvkové organizace a obchodní společnost nastaven v roce 
2018, v roce 2019 jsou součástí rozpočtu města náklady na zajištění externího pověřence 
pro ochranu osobních údajů. Povinnost vyplývá z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation). 

Součástí provozního rozpočtu v roce 2020 jsou také činnosti spojené s výkonem 
rozhodnutí stavebního úřadu, která souvisí zejména s výdaji na zpracování odborných 
statických posudků, popřípadě provedení nutných zabezpečovacích prací prostřednictvím 
stavebního podnikatele v těch případech, kdy nelze majitele nemovitosti dohledat, doručit 
nařízení, popřípadě majitel nekoná. Nejedná se o stavby pouze v Moravské Třebové, ale v 
celém našem správním obvodu stavebního úřadu.  

 
Provozní výdaje – sociální fond 
 
Sociální fond je určitým benefitem pro zaměstnance městského úřadu. Od 01.01.2011 

došlo k poklesu přídělu finančních prostředků do fondu z původních 4 % na 2 % (v rámci 
realizovaných úsporných opatření). Od 01.07.2012 došlo k navýšení přídělu do fondu 
z 2 % na 2,5 %. 

Odborová organizace dlouhodobě jednala s vedením města o požadavku na postupné 
navyšování přídělu do sociálního fondu. Součástí rozpočtu na rok 2019 je navýšení přídělu 
na 3 %. Součástí návrhu rozpočtu na rok 2020 je další navýšení přídělu na 3,5 %. 
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S ohledem na předpokládaný objem vyplacených mezd v roce 2020 a na záměr zvýšení 
přídělu finančních prostředků do sociálního fondu z 3 % na 3,5 % ročního objemu 
mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce (s platností od 01.04.2020), je 
navržen rozpočet ve výši 1.290 tis. Kč.  

 
Krizové řízení 
 
Jedná se o finanční náklady spojené s vybavením pracoviště krizového řízení, 

materiálového vybavení členů krizového štábu, bezpečnostní rady města,…  
 
Provoz IT se člení do několika podskupin: 

 
Technická podpora softwaru (1.560 tis. Kč) 

 
Nejpodstatnější část provozního rozpočtu tvoří platby za technické podpory 

k používaným SW produktům (Codexis, VITA, Geovap, IRAP, ORTEX, Yamaco, Lotus 
Notes,…) 

 
Internet (360 tis. Kč) 

 
Platby poskytovateli internetových služeb a správcům doménových záznamů, stejně 

jako udržovací poplatky za registrované domény. Nově jsou součástí rozpočtu v roce 2020 
i náklady na zabezpečený internet, požadovaný Ministerstvem vnitra pro napojení na 
centrální místo služeb, které slouží jako hlavní propojovací místo eGovernmentu a 
zajišťuje služby pro jeho čtyři základní komunikační prostředí. Těmito prostředími jsou: 

- Prostředí Internetu, 
- Prostředí KIVS, 
- Prostředí Centrálních eGon služeb, 
- Prostředí komunikační infrastruktury EU. 

 
Nákup a aktualizace software (75 tis. Kč) 

 
V této části je navrženo pořízení nového SW ArcGIS Desktop pro potřeby odboru 

výstavby a územního plánování (GIS pracovníka) a rozšíření webových stránek města o 
rezervační systém pro občany.  

 
Hardware a tonery (535 tis. Kč) 

 
Tuto část tvoří pravidelná obnova stávající výpočetní techniky – PC, switche, upgrade 

docházkových snímačů (205 tis. Kč), opravy stávajícího hardwaru (30 tis. Kč) a nákup 
tonerů, popř. náklady na tisk (300 tis. Kč). 

  
Služby informačních systémů (220 tis. Kč) 
 
Jedná se o náklady za vykonané služby pro MěÚ Moravská Třebová dodavateli. Do této 

skupiny služeb patří aktualizace digitální technické mapy, přesun webu na Virtual hosting 
s garancí dostupnosti, obnova certifikátů, možné úpravy účetního SW ve vazbě na 
rozklikávací rozpočet,… 
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Technologické centrum – provozní výdaje 
 
Rozpočet zahrnuje náklady na zajištění provozu vybudovaného technologického centra 

v souladu s uzavřeným smluvním vztahem a také ve vazbě na technickou podporu 
pořízené nové elektronické spisové služby pro město, jím zřízené příspěvkové organizace 
a obce v našem správním obvodě.  

 
Správa pracoviště kamerového systému a PCO, SW MP 
 
Rozpočet zahrnuje náklady na správu a opravy stávajícího pracoviště kamerového 

systému a pultu centrální ochrany (cca 150 tis. Kč). Dále jsou součástí této položky 
rozpočtu také výdaje související s novým SW městské policie pořízeným v roce 2019 (MP 
manažer) – 146 tis. Kč a částka 4 tis. Kč určená na prodloužení licence SW ESET 
(antivirová ochrana). 

  
Splátky úroků z úvěrů a půjček 
 
Do rozpočtu jsou zahrnuty splátky úroku všech nesplacených úvěrů a půjček města (v 

roce 2018 jsme začali hradit úroky z nově přijatého úvěru na Rekonstrukci bazénu ZŠ 
Palackého). 

 
Příspěvek na realizaci projektů Regionu MTJ 
 
Návrh rozpočtu ve výši 260 tis. Kč představuje finanční příspěvek dobrovolnému svazku 

měst a obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska na realizaci společných projektů. 
Navržená částka vychází z příspěvku 25 Kč na 1 obyvatele. 

 
Příspěvek na provoz TJ Slovan 

 
Činnost TJ Slovan zahrnuje náklady spojené se sportovní činností jednotlivých oddílů - 

doprava na soutěže, registrační poplatky, náklady na rozhodčí při domácích zápasech 
a režijní náklady - pojištění majetku a sportovců, osobní náklady tajemníka, provozní 
náklady kanceláře vedení tělovýchovné jednoty. Ostatní náklady na sportovní činnost 
hradí oddíly ze svých příjmů – z členských a mimořádných příspěvků, reklamy, 
vstupného,…  

Dalším předmětem činnosti tělovýchovné jednoty je správa a údržba sportovních 
zařízení, která zahrnuje náklady na správu fotbalového stadionu a klubovny turistů, 
náklady na správu tenisových a volejbalových kurtů. 

Příspěvek na energie je použit na úhradu nákladů na energie fotbalového areálu, 
stolního tenisu a klubovny turistů. 

Příspěvky na odměny trenérům jsou rozdělovány na základě smluv s jednotlivými 
trenéry mládeže. 

Do položky ostatních aktivit v rámci rozpočtu města jsou zahrnuty příspěvky na účast 
popř. organizace mezinárodních turnajů, na letní fotbalový kemp, na organizaci letního 
tréninkového kempu mladých hokejistů a zájezdu do Bánské Štiavnice, na organizaci 
seriálu cyklistických závodů Cykloman a Cyklománek 2020, na organizaci akcí Vandr skrz 
Maló Hanó a Strašidla, na organizaci letního tréninkového kempu mladých tenistů,… 

Požadavek tělovýchovné jednoty pro rok 2020 koresponduje s příspěvkem na rok 2019, 
návrh rozpočtu města je o 363 tis. Kč nižší. 
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TJ Sokol Boršov 
 
Tělovýchovná jednota žádala každoročně o podporu na krytí provozních nákladů 

v rámci grantového programu pro poskytování dotací z rozpočtu města (vnitřní předpis 
6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová). V roce 
2020 je navržena změna a tělovýchovná jednota bude podpořena formou poskytnutí 
individuální dotace ve výši 100 tis. Kč přímo z rozpočtu města (dotace na podporu činnosti 
činila v roce 2019 celkem 70.000 Kč). 

 
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město 
 
Navržená částka na provoz jednotky JPO II Staré Město vychází z požadavku obce 

Staré Město pro rok 2020. Nedochází k meziročnímu nárůstu poskytovaného provozního 
příspěvku.  

Celkový rozpočet jednotky je, stejně jako v minulých letech, rozdělen v poměru 70 % 
(Moravská Třebová) a 30 % (Staré Město). 

 
Sbor pro občanské záležitosti 
 
Rozpočet roku 2020 vychází z rozpočtu roku 2019 (postupně narůstají zejména počty 

jubilantů). V roce 2019 došlo k rozšíření jubilantů i o občany s trvalým pobytem 
v Sociálních službách města Moravská Třebová. 

 
Poskytnuté dary 

 
Součástí rozpočtu v roce 2020 (stejně jako v předchozích letech) je dar Dětskému 

domovu Moravská Třebová (ve vazbě na vzdání se odměny 1 člena zastupitelstva města). 
Výše daru se mění s ohledem na změny výše odměn zastupitelům. 

 
Ostatní činnost 
 

Rezerva na poskytnutí neinvestičních dotací – rezerva je určena na poskytování 
dotací z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem 6/2015 Program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Moravská (ve vazbě na schválenou novelu zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), který stanoví pravidla pro poskytování 
neinvestičních dotací do výše 70.000 Kč pro konkrétní činnosti nebo akce, zaměřené na 
podporu aktivit zejména v následujících oblastech: 
a) kultura, 
b) sport a turistika, 
c) sociální služby,  
d) životní prostředí,… 
 

Členské příspěvky do sdružení – jedná se o členské příspěvky následujícím 
sdružením: 

- Českomoravské pomezí 
- Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 
- Asociace měst pro cyklisty 
- MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
- Svaz měst a obcí ČR 
- Národní síť zdravých měst 
- Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
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- Sdružení historických sídel 
- Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis 
 
Účelově nespecifikovaná rozpočtová rezerva provozní – jako každoročně 

je v rozpočtu města vyčleněna tato rezerva, sloužící zejména ke krytí nepředpokládaných 
provozních výdajů, které mohou být předmětem úprav rozpočtu mimo rámec zpracování 
souhrnného rozboru hospodaření, a u kterých by mohl vzniknout problém se zdrojem krytí 
(s ohledem na nutnost úhrady výdaje v určitém čase).  

 
Vratka dotace na TSP, volby, ostatní odvody – město v roce 2019 nevyčerpá v plné 

výši poskytnutou dotaci na terénní sociální práci a dotaci na doplňující volby do 
zastupitelstev. V rámci rozpočtu města na rok 2020 je proto vytvořena určitá rezerva pro 
tyto vratky a odvody.  

 
Rezerva na krizové řízení - jedná se o finanční rezervu pro účely řešení krizových 

situací a odstraňování případných následků. Výši rezervy doporučila do návrhu rozpočtu 
bezpečnostní rada ORP Moravská Třebová. 

 
Níže v textu je uveden komentář k návrhu rozpočtu u oblasti Kulturní dědictví a MPR 

vč. hospodářské činnosti, která je nově přímou součástí tabulkové části běžných výdajů 
rozpočtu města. Do rozpočtu jsou zahrnuty jednak akce, u kterých předpokládáme cca 
50% krytí z dotace Programu regenerace městské památkové rezervace, popř. z jiných 
dotačních titulů dle priorit města a dále také akce kryté pouze z vlastních rozpočtových 
zdrojů města. 
 

Údržba zámku 
 
Společné prostory zámku spravují také Technické služby Moravská Třebová, s.r.o. 

V roce 2020 jsou vyčísleny souhrnné náklady na správu a údržbu ve výši 150 tis. Kč, o 
prioritách bude rozhodnuto v průběhu roku. 
 

Opravy budovy muzea 
 

Stav nouzového osvětlení v objektu muzea je havarijní, výběr dodavatele bude zahájen 
ještě v letošním roce, realizace akce je plánována v roce 2020. 
 

Restaurování Morového sloupu II. etapa 
 
Na základě doporučení Národního památkového ústavu, územního odborného 

pracoviště v Pardubicích Pardubice proběhla v letech 2018 – 2019 1. a 2. etapa 
restaurování morového sloupu na nám. TGM, Moravská Třebová. Restaurování bylo 
spolufinancováno z Programu regenerace MPR. Dle návrhu restaurátora a odborného 
dohledu z Národního památkového ústavu Pardubice bylo v letošním roce doporučeno 
sejmutí dvou andílků, kteří jsou ve velmi špatném stavu a jejich nahrazení novými kopiemi. 
Jedná se o poslední pomyslnou třešničku na dortu obnovené dominanty našeho náměstí. 
Na akci je podána žádost o dotaci z Programu regenerace MPR pro rok 2019. 

 

Restaurování kříže Jiráskova -Tyršova 
 
V roce 2019 proběhla 1. etapa obnovy kříže, který byl v havarijním stavu, hrozila úplná 

destrukce a zřícení kříže. Pro možnost čerpání většího množství dotačních finančních 
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prostředků, byla obnova kříže rozdělena do dvou etap. Na obnovu kříže v roce 2020 bude 
opět podána žádost o dotaci z Programu stavební obnovy kulturních památek a drobných 
objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2020, Podprogram C – 
Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru.  

 
 Obnova parcelační zdi ul. Krátká  
 
Parcelační zeď odděluje ul. Krátkou a dvory soukromých měšťanských domů č.p. 78 a 

č.p. 219 v městské památkové rezervaci města Moravská Třebová. V roce 2019 byla 
realizována první část opravy zdi směrem do ulice. Parcelační zeď má délku cca 13 m, 
výšku 5 m. Z důvodu nutnosti odstranění stávajících kůlen ve dvoře opřených o parcelační 
zeď proběhne oprava omítek zdi směrem do dvora až v roce 2020.  

 
Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 

 

Součástí rozpočtu města je souhrnný příspěvek - spolupodíl města na akce soukromých 

vlastníků podpořené z Programu regenerace MPR z Ministerstva kultury ČR v roce 2020. 

 

TGM 25 - restaurování portálu, obnova omítek ze dvora, obnova dřevěné verandy 
 

Stav fasády vč. dřevěné verandy ze dvora domu je úměrný stáří a prováděné údržbě.  
Navržená částka v rozpočtu města pro rok 2020 je určena na provedení obnovy fasády 
(vč. dřevěné verandy). Obnova bude provedena z 50 % rozpočtu města a 50 % z dotace 
Programu regenerace MPR z MK ČR uznatelných nákladů. Dále je navrženo provedení 
restaurování vstupního portálu z nám. TGM do prodejny, které bude rovněž hrazeno 
z dotace výše uvedeného Programu až 100% uznatelných nákladů. 

 
Farní 1 - restaurování předložených schodů 
 
V souladu s požadavkem správce nemovitostí (TSMT s.r.o.) je navržena obnova 

schodů, které jsou rozpadlé a hrozí nebezpečí úrazu při vstupu nájemníků do domu. 
Obnovu lze provádět s možným krytím až do výše 100% z dotace Programu regenerace 
MPR z MK ČR (z uznatelných nákladů).  
 

Zámek – restaurování jižní brány, obnova oken, fr. dveře knihovny 
 
V souladu s požadavkem správce nemovitostí (TSMT s.r.o.) je v letošním roce 

navržena obnova oken knihovny vč. velkých francouzských dveří studovny z východní 
strany, které jsou ve špatném stavu. Na obnovu bude využita dotace z Programu 
regenerace MPR. Dále je součástí rozpočtu i restaurování omítek jižního renesančního 
portálu (také s předpokládaným čerpáním dotace z Programu regenerace MPR 
z Ministerstva kultury).  

 
TGM 19, 21, 23 výměna vchodových dveří (jižní strana) 
 
Stav stávajících vstupních dveří do bytových jednotek není dobrý.  Z historického 

hlediska se jedná již o novodobé dveře, osazené v 90. letech. Navržená částka je určena 
na provedení výměny vchodových dveří. I u této akce předpokládáme zapojení do 
Programu regenerace MPR z Ministerstva kultury. 
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Radnice - zřízení vstupu do sklepa ze dvora 
 
Projektová dokumentace byla součástí rozpočtu města na rok 2019, jedná o obnovu 

původního vstupu do sklepa budovy radnice ze dvora (např. pro potřeby rekonstrukce 
topného systému radnice). 

 
Bránská 46/19 - obnova 4 BJ 
 
V souladu s požadavkem vedení města je v současné době prováděna revize staré 

projektové dokumentace na obnovu 4 bytových jednotek na ulici Bránské. Předpokládáme 
dílčí čerpání dotace z Programu regenerace MPR z Ministerstva kultury na rekonstrukci 
bytového domu.  

 
Obnova oken muzea 
 
V roce 2019 bude vypracována projektová dokumentace vč. souhrnného rozpočtu na 

obnovu oken muzea. Stávající okna jsou ve špatném technickém stavu s velkými 
tepelnými úniky. Náklad na 1. etapu výměny oken v roce 2020 je odhadnut na 1 mil. Kč. 
Navrhujeme rozdělení výměny oken do více let např. po světových stranách nebo po 
jednotlivých patrech. 

 
Obnova oken - zadní trakt radnice 
 

Akce se zařazena do rozpočtu v souladu s dlouhodobým plánem oprav a údržby 
objektů městského úřadu. Předpokládá se obnova a repase oken v 1.NP odboru investic a 
majetku města. Předpokládané náklady na zpracování PD, realizaci stavby, TDI a AD jsou 
ve výši 400 tis. Kč. Obnova bude provedena z 50 % rozpočtu města a 50 % z dotace 
Programu regenerace MPR z MK ČR uznatelných nákladů. I u této akce předpokládáme 
dílčí čerpání dotace z Programu regenerace MPR z Ministerstva kultury.  

 

Bezpečnost silničního provozu (dopravní výchova) 
 

Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů patří do povinností obce s rozšířenou působností provádění prevence 
v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Částka je určena zejména 
na zabezpečení dopravní výchovy v předškolních a školních zařízeních, popř. na pořízení 
prvků zvyšujících bezpečnost v dopravě (zrcadla, příčné prahy,…). 

 
Městský architekt 
 
Spolupráce s městských architektem byla zahájena v roce 2017, v roce 2020 

očekáváme intenzivnější spolupráci, rozpočet je proto nastaven na 150 tis. Kč. 
 
Městská hromadná doprava 
 
Městská hromadná doprava byla zavedena ve městě v závěru roku 2018. Prioritou při 

jejím zavedení byla její návaznost na železniční přípoje vlaků do České Třebové a zpět. 
Dopravu zajišťuje bezbariérový autobus s kapacitou 20 osob. V roce 2020 se předpokládá 
provoz MHD ve zredukované podobě (v porovnání s rokem 2019). Celkový odhadované 
náklady na kompenzaci dopravci v roce 2020 činí 1,3 mil. Kč. V roce 2020 jsou v rámci 
rozpočtu plánovány výdaje za měsíce prosinec 2019 a leden – listopad 2020.  
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Narovnání s Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie  
 
Částka 2,5 mil Kč představuje poslední splátku plynoucí z uzavřené Dohodu  o 

narovnání mezi městem Moravská Třebová a Kongregací Sester Neposkvrněného Početí 
Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi ve věci nemovitostí v areálu Sociálních služeb 
města Moravská Třebová.  

 
Implementace strategického plánu města 
 
Vyčleněné finanční prostředky jsou určeny na zpracování studií, projektů, projektových 

dokumentací, rozvojových záměrů a dalších aktivit souvisejících s implementací 
strategického plánu města, který byl zpracován v roce 2018. 

 
 
 
6. Investiční výdaje – třída 6  

 
U investičního projektů Na hranici na hraně a Nová expozice ve věži zámku je 

předpokládána spoluúčast z prostředků Evropské unie (u expozice bude dotace městu 
zaslána až v roce 2021). Ostatní investiční akce byly do rozpočtu zařazeny na základě 
stanovení jejich priorit a v souladu s finančními možnosti města. 

 

 Projekt Na hranici na hraně – název mezinárodního projektu, který město realizuje 
spolu s polským partnerem a obcí Dolní Morava zní Na hranici na hraně, 
v Moravské Třebové se bude v letošním roce realizovat bike park a pumptrack.  
 

 Investice informatika – rozpočet zahrnuje následující položky: 
- multifunkční zařízení (100 tis. Kč) – obměna 2 zařízení z důvodu končícího 

servisního zabezpečení a s ohledem na životnost zařízení.  
- server DC (100 tis. Kč) – jde o obnova serveru, který slouží jako poštovní brána 

a komunikační uzel s externími informačními systémy (RŽP, hostovaná spisová 
služba, ...). Stávající server je zastaralý s nedostupností náhradních dílů a jeho 
havárie by měla za následek nedostupnost služeb poskytovaných městským 
úřadem. 

- síťová sonda (100 tis. Kč) - jedná se o zařízení z oblasti kybernetické 
bezpečnosti, které slouží k monitorování a analýze síťového provozu a 
umožňuje detekovat nestandardní chování (útoky). Jedná se o součást 
technických opatření v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti. 

- hlavní switch (300 tis. Kč) - jedná se o úzké hrdlo, které v současné době 
nedostačuje pro přenos narůstajících objemů dat. Switch byl pořízen při reformě 
veřejné správy a jeho kapacita je 100Mbit. Je plánována výměna za 1Gbit 
switch s možností 10Gbit přenosů mezi geograficky oddělenými lokalitami. 

 

 Webové stránky města – rozpočet zahrnuje předpokládané výdaje na tvorbu 
nových webových stránek města. 
 

 Výkupy pozemků - rozpočet zahrnuje výkupy pozemků v budoucí průmyslové 
zóně, pozemků pod čistírnou odpadních vod (pokud se nepodaří schválený výkup 
zrealizovat ještě v letošním roce), pozemků od Povodí Moravy (pozemky dotčené 
in-line a cyklostezkou na Knížecí louce,…) a dále možné výkupy od Státního 
pozemkového úřadu, popř. od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
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 Modernizace VO – splátka 2020 - součástí rozpočtu jsou roční splátky realizované 
modernizace veřejného osvětlení, která proběhla v roce 2012, tento investiční výdaj 
bude součástí rozpočtu města až do roku 2023. 
 

 Rozšíření VO, doplnění světelných bodů – v rámci rozpočtu města jsou 
plánovány také výdaje na rozšíření světelných bodu a veřejného osvětlení. Jedná 
se o výdaje na rozšíření veřejného osvětlení zejména v částech města, na ulici 
Strážnického, osvětlení schodů na Rybním náměstí a rozšíření veřejného osvětlení 
na ulici Jevíčské (hráz mostu),…  
 

 Projekt EPC – úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací - 
splátky 2020 – projekt, realizovaný v roce 2015, zahrnoval realizaci následujících 
opatření v členění na jednotlivé objekty příspěvkových organizací: 

- ZŠ Čs. armády 179 – rekonstrukce plynové kotelny v objektu školy, instalace 
teplotní regulace pro využití vnitřních tepelných zisků, náhrada vybraných svítidel 
za nová s úspornějšími zdroji světla (chodba školy, tělocvična), osazení tlačítkových 
baterií u umyvadel,  

- ZŠ Kostelní nám. 21 - rekonstrukce plynové kotelny v objektu školy, náhrada 

vybraných svítidel za nová s úspornějšími zdroji světla (tělocvična), osazení 

tlačítkových baterií u umyvadel ve třídách, 

- Základní škola Palackého 1351 - rekonstrukce plynové kotelny v areálu školy 
a rozvodů topné vody, instalace kondenzačních zdrojů tepla, částečná 
decentralizace přípravy teplé vody, osazení IRC regulace pro místní regulaci 
vytápění prostor, náhrada a rekonstrukce stávající vzduchotechniky pro větrání 
bazénu, náhrada vybraných svítidel za nová s úspornějšími zdroji světla (koridory, 
tělocvična, bazén), osazení tlačítkových baterií umyvadel ve třídách a na sociálních 
zařízeních v koridorech, u jídelny a u tělocvičny,  

- Sociální služby města Moravská Třebová - rekonstrukce plynové kotelny v areálu, 

změna koncepce vytápění a ohřevu teplé vody (decentralizace), instalace 

kondenzačních zdrojů tepla, náhrada vybraných svítidel za nová s úspornějšími 

zdroji světla (prádelna), 

- Zámek - osazení IRC regulace pro místní regulaci vytápění prostor v části objektu 

základní umělecké školy, osazení tlačítkových stojánkových baterií u umyvadel na 

sociálních zařízeních. 

Celkové náklady na realizaci výše popsaných opatření činily 11.816 tis. Kč včetně 

DPH bez finančních nákladů (úrok ve výši 4,4 % - celkem 2.150 tis. Kč za 10 let 

splácení). Dále jsou dodavateli hrazeny i náklady na energetický management 

projektu (2.504 tis. Kč za celou dobu splácení projektu). 

Provedená základní opatření jsou splácena formou ročních splátek základního 

opatření – 976,50 tis. Kč, finančních nákladů (úroky) – 215 tis. Kč a nákladů na 

dotační management – 250,47 tis. Kč. 

Zároveň hradíme i půjčku na DPH z realizovaných opatření. Na úhradu DPH 

poskytl dodavatel městu půjčku na 10 let také s úrokovou sazbou 4,4 % s roční výší 

splátky jistiny 205,07 tis. Kč a úroků v roční výši 45,15 tis. Kč.     

 

 Pořízení změny ÚP - i v roce 2020 předpokládáme realizací prací na 

požadovaných změnách územního plánu, výdaje jsou odhadnuty, budou záviset na 

celkovém rozsahu prací. 
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 Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT – jedná se o rekonstrukci chodníku v 
ulici Olomoucká v prostoru od mostu u hospody přes železniční trať až pod most 
I/35 k autobusové zastávce, kde akce naváže na akci Stezka pro chodce a cyklisty, 
ul. Olomoucká - I. etapa, Moravská Třebová. Na II. etapu jsme obdrželi rozhodnutí 
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
ve výši 85 % z uznatelných nákladů stavební části akce. Akce byla zahájena 
v letošním roce, nezbytným předpokladem pro její dokončení v roce 2020 je 
dokončení výstavby nové kanalizace.  
 

 Cyklostezka Útěchov - PD – v roce 2020 by měly být zahájeny práce na přípravě 
projektové dokumentace pro dlouhodobě plánovanou cyklostezku do Útěchova. 
 

 ZTI Dr. Loubala – stavební pozemky pro RD – PD – v roce 2020 je 
předpokládáno zpracování PD pro 14 parcel pro rodinné domy v lokalitě ulice Dr. 
Loubala. 
 

 Přečerpávací stanice Sušice - modernizace – výdaje mají vazbu na budovanou 
kanalizaci v Kunčině s předpokládaným napojením na ČOV v Linharticích. Pro 
možné napojení je třeba zvýšit kapacitu čerpací stanice. 
 

 Olomoucká - dešťová a splašková kanalizace II. etapa – akce souvisí s realizací 
2. etapy rekonstrukce chodníku v ulici Olomoucká. Podmínkou realizace akce 
podpořené z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury je dokončení 
výstavby nové kanalizace před výstavbou chodníku. 
 

 Skupinový vodovod Moravskotřebovska – město se spolupodílí na projektech 
Skupinového vodovodu Moravskotřebovska, které se nás přímo dotýkají. V roce 
2020 je náš spolupodíl ve výši cca 15 tis. Kč určen na zpracování projektových 
dokumentací popř. realizaci akcí - modernizace ASŘ na vodojemu Huttbusch, 
výměna vodovodu Svitavská - 2. etapa, výměna telemetrické stanice vodojemu 
Závodiště. 
 

 Vodovodní odbočky – město hradí z vlastního rozpočtu napojení nových 
vodovodních přípojek v katastru města. Tento postup byl odsouhlasen Skupinovým 
vodovodem Moravskotřebovska. 
 

 Rekonstrukce KD Boršov – s ohledem na stáři objektu kulturního domu v Boršově 
a jeho technický stav, je součástí rozpočtu města i záměr realizace prací 
směřujících ke zvýšení únosnosti krovové soustavy. 
 

 Investiční dotace TJ Sokol Boršov – tělovýchovná jednota bude podávat žádost o 
dotaci z prostředků Pardubického kraje na pořízení nového zahradního traktoru pro 
potřeby sportovního areálu. Celkové předpokládané náklady na pořízení činí 
165 tis. Kč. S ohledem na nedostatek vlastních finančních prostředků se 
tělovýchovná jednota obrátila na město se žádostí o poskytnutí dotace ve výši 
55 tis. Kč na pokrytí jejich spoluúčasti. 
 

 Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová – příspěvková 
organizace požádala město o podporu na investice do zdravotní techniky 
(defibrilátor, centrifugy pro laboratoř klinické biochemie, elektrokardiograf a 
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kolposkop). Výše požadavku činí 500 tis. Kč, město se bude podílet částkou 100 tis. 
Kč, další prostředky by měly být poskytnuty z rozpočtu svazku obcí Region 
Moravskotřebovska a Jevíčska. 
 

 Knížecí louka  - hřiště – rozšíření – rozpočet odráží záměr postupného 
rozšiřování herních popř. fitness prvků v areálu na Knížecí louce (1. etapa proběhla 
v roce 2019). 
 

 Doplnění a úpravy kontejnerových stání – výdaje jsou reakcí na požadavky 
vedení města a občanu na vybudování dalších kontejnerových stání ve městě. 
Kontejnerová stání (s ohledem na pořizovací náklady) budou obnovována postupně 
v průběhu několika dalších let. 
 

 Socha Plačící Anny – vyhlídka u Plačící Anny je spojena s romantickou legendou 
o nešťastné lásce Anny Gläserové (dcera revírníka) a Josefa Herknera (syn 
moravskotřebovského starosty). Jejich milostný vztah narušili rodiče Anny, kteří jí 
přikázali sňatek s Franzem Gromesem, synem rychtáře z Linhartic. Josef Herkner 
se s vynuceným sňatkem jeho milé nikdy nesmířil a vybudoval na úbočí Křížového 
vrchu zahradu, z níž bylo vidět na linhartickou rychtu, kde Anna bydlela. Krátce po 
vstupu do nešťastného manželství Anna umřela, Josef její tělo tajně vykopal z 
rodinné hrobky a přemístil jej do své zahrady. Pravdivost příběhu se potvrdila v roce 
1934, kdy byly ostatky Anny nalezeny během prací v nedalekém kamenolomu. Ve 
vazbě na úpravy prostranství na Křížovém vrchu a výše uvedenou legendu, vznikla 
postupně myšlenka obnovit sochu Anny, čímž by obnova vyhlídky u Plačící Anny 
byla zkompletován. Zastupitelstvo města schválilo uspořádání veřejné sbírky na 
obnovu sochy Plačící Anny, která končí 31.12.2019 a zároveň jsme se zavázali 
dofinancovat v roce 2020 obnovu sochy (pokud ji vybrané finanční prostředky 
nepokryjí).  
 

 Busta T. G. Masaryka - moravskotřebovské náměstí je pozoruhodným centrem 
naší památkové rezervace. Abychom zdůraznili jeho hodnotu a rovněž hodnotu 
historicky významného faktu vzniku samostatného Československého státu, u jehož 
zrodu stál první prezident T. G. Masaryk, po němž máme pojmenováno náměstí, 
navrhujeme osazení busty T. G. Masaryka, která by měla být provedena v 
parléřovském stylu a osazena v nice (zřízené z původního okenního otvoru) 
radniční věže. Názvy náměstí byly různé - jednou nadčasové,  neutrální - 
Stadtplatz, Ringplatz, Grosser Platz, jindy poplatné době - nám. císaře Františka 
Josefa I., Goethovo nám., nám. A. Hitlera. Po válce Masarykovo nám., pak nám. 
VŘSR a od roku 1990 se název opět změnil na náměstí T. G. Masaryka. Moravská 
Třebová je městem s rozšířenou působností s bohatým historickým a kulturním 
dědictvím, proto si zasluhuje právě tuto pozornost. Druhým největším městem je 
Jevíčko, které má náměstí Palackého a na něm umístěnu sochu v nadživotní 
velikosti právě výše zmiňovaného T. G. Masaryka. Za posledních 12 let nebylo 
vytvořeno žádné umělecké dílo, které by podtrhovalo unikátnost našeho města, což 
je dalším důvodem, proč bychom měli naši pozornost směřovat tímto směrem. Výše 
požadavku zahrnuje zřízení (obnovení) niky v původním otvoru věže, zhotovení a 
samotné osazení busty.  
 

 Muzeum - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení – stav zabezpečovacího 
zařízení v budově muzea je havarijní, neexistují náhradní díly na opravu, do 
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rozpočtu jsou proto zahrnuty předpokládané náklady na pořízení a instalaci nového 
zabezpečovacího zařízení. 
 

 Rekonstrukce topného systému radnice vč. zadního traktu – rekonstrukce 
topného systému radnice by měla přinést úsporu nákladů na vytápění ve výši cca 
30 %, stávající kotle jsou zastaralé. Předpokládáme podání žádosti o dotaci na 
realizaci projektu ze 121. výzvy Ministerstva životního prostředí zaměřené na 
energetické úspory budov. 
 

 Chodník Udánky - jedná se o vybudování chodníku, který bude navazovat na nový 
chodník v prostoru návsi a bude pokračovat směrem k hasičské zbrojnici. Součástí 
bude přechod na návsi přes komunikaci směrem k potoku a lávce, rekonstrukce 
stávající lávky a napojení na vybudovaný chodník podél rekonstruované silnice na 
Udánském kopci. Součástí akce by měla být také úprava prostoru návsi podle 
vítězného projektu z návrhu občanů. 
 

 Chodník Školní  - stavba chodníku souvisí s výstavbou nové nemocnice, jde o 
úsek od stánku s pečivem po odbočku k základní škole. Součástí chodníku bude i 
kontejnerové stání. 
 

 Udánky – zřízení kříže – na základě požadavků občanů části města Udánky na 
obnovu kříže na návsi byl připraven návrh na zhotovení kříže - kamenný podstavec, 
dřevěný kříž. 
 

 Nová expozice ve věži zámku - v rámci realizace projektu budou zpřístupněny dvě 
místnosti ve věži renesančního zámku v Moravské Třebové, ve kterých budou 
umístěny exponáty z období rané renesance po konec 19. století i s vazbou na 
starobylý polský rod Oppersdorf. Za aktivní spolupráce partnerů budou vydány 
propagační materiály. Realizace mikroprojektu zpřístupní širší veřejnosti kulturní 
dědictví z oblasti architektury a přispěje tak k rozvoji cestovního ruchu. Celkový 
rozpočet projektu je vyčíslen na 35.294 Euro. 
 

 Investice hrazené z HČ – do rozpočtu jsou zahrnuty celkem 4 akce k realizaci 
z prostředků hospodářské činnosti města (plynofikace bytů Farní 1 a Bránská 10, 
rušení septiků a rekonstrukce a Bránská 19 – obnova 4 bytových jednotek). Obnova 
4 bytových jednotek na ulici Bránské je nejvýznamnější akci spolufinancovanou 
z hospodářské činnosti a je součástí běžných výdajů v oblasti Kulturní dědictví a 
MPR vč. hospodářské činnosti. Převod prostředků na realizaci těchto záměrů je 
součástí příjmové části rozpočtu města (položka Převody z vlastních fondů HČ 
financování investic popř. oprav v roce 2020). 
 
 

7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování 
 

Rozpočet v roce 2020 generuje provozní přebytek ve výši 24.570 tis. Kč (rozdíl mezi 
běžnými příjmy ve výši 230.050 tis. Kč a běžnými výdaji včetně rozsáhlejších oprav 
majetku ve výši 205.480 tis. Kč). Investiční rozvoj je v roce 2020 kryt jednak z části 
provozního přebytku, dále také z kapitálových příjmů a dílčího zapojení zůstatku 
finančních prostředků na účtech města. 

Kromě položek, které zvyšují celkovou částku financování - zapojení zůstatku 
prostředků na účtech města do hospodaření v roce 2020 (ve výši 7.910 tis. Kč) je v  
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rozpočtu počítáno i s položkou, která financování snižuje. V následující tabulce je uvedena 
konkretizace položky, která snižuje celkovou hodnotu financování, tj. splátky jistiny 
z poskytnutých úvěrů a půjček. 

 

Úvěr/Půjčka Věřitel Splátka jistiny (v Kč) 

Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. ČOV Česká spořitelna, a.s. 2.668.000,00 

Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. ČOV SFŽP ČR 1 928 820,00 

Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO Amper Savings, a.s. 205 065,00 

Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého Komerční banka. a.s. 3.100.000,00 

Splátka jistiny v roce 2020 CELKEM   7.901.885,00 

 


