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Komentář k rozboru hospodaření k 31.03.2020 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné rozpočtové příjmy 
 
Schválený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 230.450 tis. Kč byl k 31.03.2020 
naplněn částkou 73.150,35 tis. Kč na 31,74 %. V další části komentáře k běžným rozpočtovým 
příjmům je uveden komentář k příjmům z daní a položek, u kterých je disproporce 
v naplňování. Kromě toho je věnována pozornost položkám, kde je navržena významnější 
úprava rozpočtu. 
 
1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní, místní a ostatní poplatky) - třída 1 
 
Příjmy z daní 
 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní je uvedeno na stranách 5, 6, 7 a 8 tabulkové 
části rozboru hospodaření.  
 
Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2020) daňové příjmy ve výši 8.272,96 tis. Kč. Tato 
částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2019 zaslaných finančním úřadem na 
účet města až začátkem ledna 2020 (v roce 2019 byl tento doplatek cca 1.054 tis. Kč vyšší). 
 
Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 155.500 tis. Kč byl k 31.03.2020 naplněn 
na 23,66 % tj. na částku 36.798,97 tis. Kč. Celkové daňové příjmy v prvních 3 měsících roku 
jsou o více než 1,3 mil. Kč vyšší než ve stejném období roku 2019. Daňové výnosy meziročně 
v prvním čtvrtletí vzrostly o téměř 4 %.  
 
Vývoj daňových příjmů v prvním čtvrtletí letošního byl ještě příznivý, což ale nelze, ohledem 
na vyhlášený stav nouze v ČR a aktuální ekonomickou situaci, očekávat v dalším období roku. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 

 Sdílené daňové příjmy (FO, PO a DPH) - u všech sdílených daňový příjmů je navřeno 
snížení rozpočtu o cca 10 %. Budoucí vývoj daňových příjmů je zatím obtížně 
odhadnutelný, dle aktuální situace budou případné další rozpočtové úpravy součástí 
následujících rozborů hospodaření města. 

 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Schválený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 12.400 tis. Kč byl 
k 31.03.2020 naplněn na 43,07 %, tj. ve výši 5.340,28 tis. Kč. Naplňování jednotlivých 
správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2019
Rozpočet 2020

Skutečnost

k 31.3.2020

Odbor výstavby a územního plánování 571 850,00 600 000,00 137 100,00

Odbor vnitřních věcí 930 055,00 950 000,00 158 738,00

Obecní živnostenský úřad 183 655,00 150 000,00 39 970,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 2 100,00 0,00 0,00

Odbor dopravy 2 907 000,00 2 750 000,00 577 860,00

Odbor životního prostředí 100 370,00 150 000,00 33 725,00

Správní poplatky celkem (mimo VHP) 4 695 030,00 4 600 000,00 947 393,00

Odbor maj. města a kom. hosp. VHP 14 500,00 0,00 6 500,00

Správní poplatky celkem 4 709 530,00 4 600 000,00 953 893,00   
 
 
 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 

 
Celkový schválený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 30.640 tis. Kč byl k  
31.03.2020 naplněn na 25,14 %, tj. ve výši 7.703,37 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (6.016,36 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 31.03.2020).  
 
V tabulce č. 2 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde 
nespecifikované. 
 
Tab. č. 2 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

Ostatní nedaňové příjmy j.n.

(tzv.nahodilé příjmy)

Skutečnost

k 31.03.2020 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2019) 420 352,00

Ostatní příjmy 6 375,25

CELKEM 426 727,25  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z fin. vypořádání minulých let – doplatky nákladů na volby – z finančního 
vypořádání za rok 2019 vyplynuly nároky na doplatek nákladů na doplňující volby do 
zastupitelstva obce Borušov (17,03 tis. Kč)  a na volby do Evropského parlamentu 
(60,93 tis. Kč). 
 

 Přijaté náhrady škody – je navržena úprava rozpočtu v souladu se skutečným plněním 
položky. 
 

 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – pohřebné – Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR uhradilo městu v letošním roce první část nákladů spojených se sociálními pohřby. 
 

 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zabezpečení potřeb ozbrojených sil – město 
obdrželo náhradu za vojenské cvičení vojáka v záloze ve výši 5,62 tis. Kč. 
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 Ostatní nedaňové příjmy j.n. (nahodilé příjmy) – je navržena úprava rozpočtu v souladu 
s naplňováním položky. 
 
 
 

3. Kapitálové příjmy – třída 3 
 

Schválený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 5.000 tis. Kč byl k 31.03.2020 naplněn na 
23,75 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 1.187,68 tis. Kč. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Sbírka na obnovu sochy Plačící Anny a veřejného prostranství na Křížovém vrchu – 
přesto, že veřejná sbírka byla ukončena 31.12.2019, byla na transparentní sbírkový 
účet začátkem ledna složena hotovost vybraná z mobilních kasiček (1.597 Kč), které 
byly ze sběrných míst odstraněny v závěru roku, ale vlastní odvod hotovosti na 
transparentní účet (vzhledem k dovoleným a uzavření úřadu v prosinci 2019) proběhl 
až začátkem ledna. 

 
 
 
4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový schválený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 31.910 tis. Kč byl 
k 31.03. 2020 naplněn na 73,04 %, tj. celkem 23.307,73 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých 
dotací i dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na straně 4 tabulkové části rozboru 
hospodaření. 
 
Celkový schválený rozpočet investičních transferů (dotací) ve výši 1.750 tis. Kč byl 
k 31.03.2020 naplněn na 8,59 %, do rozpočtu bylo přijato celkem 150,28 tis. Kč.  
 
V tab. č. 3 je uveden přehled neinvestičních přijatých transferů od obcí za výkon přenesené 
působnosti. 
 
Tab. č. 3 – Transfery (dotace) od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí
Skutečnost k 

31.03.2020 (v Kč)

Linhartice 3 000,00

Staré Město 3 000,00

Třebařov 4 500,00

Kunčina 1 500,00

Za výkon přenesené působnosti celkem 12 000,00  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR  - na VPP – ÚP – uzavřená dohoda o 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací byla dodatkem 
prodloužena do 31.01.2020. Městu byla proto v roce 2020 poskytnuta dotace za 
prosinec 2019 a leden 2020 (celkem 26,76 tis. Kč). 
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 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  - na podporu poskytování sociální služeb (domov 
pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba a odlehčovací služba) 
– neinvestiční dotace poskytnutá z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního 
řízení na poskytování účelových dotací na podporu sociálních služeb poskytovaných 
podle zákona č. 108/2016 Sb., určená pro příspěvkovou organizaci města Sociální 
služby města Moravská Třebová činí v roce 2020 na všechny poskytované služby 
celkem 28.501 tis. Kč. 
 

 Převody z vlastních fondů HČ – převody z hospodářské činnosti města na splátky úroků 
a jistiny hypotéčního úvěru na vybudování  22 bytových jednotek v ul. Hřebečské končí 
31.03.2020 (úvěr byl splacen 31.12.2019).  
 

 Převody z vlastních fondů HČ – úprava rozpočtu souvisí se snížením položky běžných 
výdajů Bránská 46/19 - obnova 4 BJ – součástí schváleného rozpočtu byly 
předpokládané výdaje na rekonstrukci bytového domu ve výši 5 mil. Kč, je navrženo 
snížení výdajů na 2 mil. Kč (ve vazbě na očekávanou výši dotace z Programu 
regenerace městské památkové rezervace).  
 

 Investiční transfery z MMR – Územní studie krajiny Mor. Třebová – administrace druhé 
žádosti o platbu byla dokončena až v roce 2020, doplatek dotace na realizaci projektu 
Územní studie krajiny tak byl městu poukázán na účet až v prvním čtvrtletí roku 2020. 
Rozpočet je proto upraven dle skutečně poskytnutého doplatku dotace v roce 2020. 
 
 

 
 
II. Běžné a investiční (kapitálové) rozpočtové výdaje 
 

5. Běžné výdaje – třída 5 
 
Souhrnný schválený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 206.830 tis. Kč byl 
k 31.03.2020 vyčerpán na 26,34 %, tj. čerpání ve výši 54.471,52 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 
Ve vazbě na krácení rozpočtu v oblasti daňových příjmů dochází k plošnému krácení i na 
straně běžných výdajů, které se týká následujících položek: 

 Silnice a komunikace – údržba, opravy a obnova komunikací  -2.000 tis. Kč 

 Veřejné osvětlení – běžné údržby a oprava    -200 tis. Kč 

 Správa a údržba veřejné zeleně vč. parků    -1.000 tis. Kč 

 Opravy a výměna kanalizace dle plánu obnovy   -500 tis. Kč 

 MŠ Piaristická        -90 tis. Kč 

 MŠ Jiráskova        -70 tis. Kč 

 Základní škola Čs. armády      -100 tis. Kč 

 Základní škola Palackého       -400 tis. Kč 

 Základní škola Kostelní nám.      -100 tis. Kč 

 Dům dětí a mládeže       -150 tis. Kč 

 Základní umělecká škola       -150 tis. Kč 

 Městská knihovna Ladislava z Boskovic     -100 tis. Kč 
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 Kulturní služby města        -1.200 tis. Kč 

 Výměnné aktivity s partnerskými městy     -150 tis. Kč 

 Propagace a prezentace města      -250 tis. Kč 

 Správa aquaparku        -300 tis. Kč 

 Opravy objektů příspěvkových organizací    -2.000 tis. Kč 

 Objekt Panského mlýna - zabezpečení     -800 tis. Kč 

 Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje   -500 tis. Kč 

 Provoz IT         -100 tis. Kč 

 Příspěvek na provoz TJ Slovan      -1.000 tis. Kč 

 Restaurování Morového sloupu      -200 tis. Kč 

 Obnova parcelační zdi Krátká      -200 tis. Kč 

 Bránská 46/19 - obnova 4 BJ      -3.000 tis. Kč 
 
Krácení u těchto položek vychází v některých případech ze zpřesnění jejich náplně např. 
součástí běžných výdajů v oblasti oprav a výměny kanalizací dle plánu obnovy jsou plánovány 
výdaje na úpravu kanalizace před areálem MTB, zafoukání kanalizace na ulici Komenského, 
úpravu kanalizace v ulici pod Hamry, vybudování šachet na ulici Nové a je vytvořena i rezerva 
na výdaje nad rámec uzavřené koncesní smlouvy s provozovatelem kanalizace. Součet 
plánovaných výdajů by neměl překročit částku 2 mil. Kč. 
Krácení provozních příspěvků u příspěvkových organizací odpovídá zhruba 5 % schválených 
rozpočtů. Nebylo možné přistoupit ke krácení rozpočtu o 10 % (jako u daňových příjmů), 
protože organizace (vzhledem k dlouhodobému omezení provozu v délce trvání cca 4 měsíce) 
přijdou i o značnou část rozpočtových příjmů, které využívají k výkonu své hlavní činnosti. Jde 
o příjmy ze školného (mateřské školky), z provozu školních družin, pronájmu tělocvičen a 
bazénu (základní školy), plateb za kroužky (Dům dětí a mládeže), plateb za výkon regionálních 
funkcí a plateb ze vstupného u akcí pro veřejnost (městská knihovna). V rámci schvalování 
rozpočtu města také nebyly u příspěvkových organizací zohledněny meziroční nárůsty cen 
energií (cena elektrické energie meziročně vzrostla o téměř 40 %). Festival 
Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na zámku se v letošním roce nebude konat. 
Kulturní služby města Moravská Třebová přehodnotily rozpočet zejména s ohledem na rušení 
plánovaných kulturních akcí v první polovině tohoto roku. 
TJ Slovan Mor. Třebová byla nucena také přistoupit z významnému omezení činnosti. 
Realizace akcí Restaurování morového sloupu a Obnova parcelační zdi Krátká bude 
přesunuta do roku 2021.  
Oprava objektu Bránská 46/19 bude rozdělena na etapy, s ohledem na možnost opakovaného 
čerpání dotace z Programu regenerace MPR a MPZ. 
 
Komentář k ostatním navrženým úpravám rozpočtu: 

 Na hranici na hraně - singletracky a pumptrack – u projektu zaměřeného na vybudování 
singletracků a pumptracku měla část výdajů v prvním čtvrtletí roku 2020 provozní 
charakter (výdaje na překlady), proto byly tyto výdaje přesunuty z investičních do 
běžných výdajů. 
 

 Odpadové hospodářství – výdaje mimo kalkulaci poplatku -  již v prvních čtvrtletí roku 
2020 byly realizovány výdaje, které nebyly zahrnuty v kalkulaci poplatku za komunální 
odpad (za odstranění kompostérů a rozvoz biokontejnerů (128,14 tis. Kč), za kontrolu 
a úklid kontejnerových stání (10,90 tis. Kč) a za svoz použitého rostlinného oleje v 
(4,24 tis. Kč), je proto navrženo zvýšení rozpočtu této položky o 160 tis. Kč. 
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 Správa zeleně – zahradní architekt – město uzavřelo, ve vazbě na zpracovaný generel 
zeleně, příkazní smlouvu se zahradním architektem v rozsahu práce cca 20 hodin 
měsíčně. Odměna je dle návrhu smlouvy vyčíslena na 500 Kč bez DPH/ 1 hod. 
Předmětem činnosti zahradního architekta je poskytování odborného poradenství 
orgánům města v samostatné a přenesené působnosti při řešení otázek v oblasti 
zeleně a zahradní a krajinné architektury na území města Moravská Třebová, se 
záměrem vytvořit kulturní prostředí pro obyvatele města a jeho návštěvníky s vhodnými 
sociálními, užitkovými, environmentálními, funkčními, ekonomickými a estetickými 
atributy. Odborným poradenstvím je myšleno poskytování služeb v oblasti koncepce 
veřejné zeleně města, odborné posouzení chystaných úprav a záměrů tykajících se 
zeleně na území města (poradenská a konzultační činnost při územních, stavebních a 
dalších řízeních a v procesu územního a stavebního plánování apod.), navrhování 
úprav a zásahů do městské zeleně, případné dozorování nad realizacemi a běžnou 
údržbou městské zeleně, vyjadřování se k záměrům kácení městské zeleně, návrhy 
náhradní výsadby, poradenská činnost pro jednotlivé odbory a orgány města. 
Předpokládaný rozsah plnění činí v roce 2020 cca 110 tis. Kč. 
 

 Správa hřbitovů – rozpočet je navýšen o příspěvek poskytnutý z Ministerstva pro místní 
rozvoj na zajištění sociálních pohřbů ve výši 10 tis. Kč. 
 

 Provoz veřejného WC – náklady na provoz WC na autobusovém nádraží činí cca 
15 tis. Kč/1 měsíc, náklady na zajištění provozu WC na zámku pak činí cca 
23 tis. Kč/1 měsíc a v roce 2020 jsme také realizovali opravu WC na zámku po 
poškození vandaly (nahlášeno jako pojistná událost). Již v prvním čtvrtletí došlo 
k vyčerpání téměř 75 % schváleného rozpočtu, je proto navrženo navýšení rozpočtu o 
částku 250 tis. Kč. 
 

 Městská knihovna – příspěvek na úhradu mzdových nákladů – vzhledem k vydání 
nového katalogu prací s platností od 1. 1. 2020 byla ředitelka příspěvkové organizace 
nucena přesunout 3 pracovnice do vyšší platové třídy, což předpokládá zvýšené 
náklady na mzdy a zákonné odvody o více než 9 tis. Kč/ 1 měsíc. V době schvalování 
rozpočtu města na rok 2020 nebyl nový katalog prací ještě vydán. 
 

 Správa sportovišť – správa fit stezek – měsíční fakturace za správu fit stezek ve výši 
cca 6 tis. Kč nebyla zahrnuta do schváleného rozpočtu města na rok 2020, je proto 
navržena úprava rozpočtu. 
 

 Lesní hospodářství a rybářství - vzhledem k tomu, že došlo ke sjednocení služebních 
stejnokrojů všech oborů státní správy - vyhláška č. 419/2017 Sb., kterou se mění 
některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů 
státní správy lesů, myslivosti a rybářství, a je dán nový vzor stejnokroje, lze v letošním 
roce pohlížet na pořízení služebního stejnokroje jako na prvé přidělení, kdy se 
zaměstnancům přidělí pouze povinné součásti stejnokroje v plné výši hodnoty. 
Stejnokroje dle předcházející právní úpravy, mohly být používány jen do konce roku 
2019. Je třeba pořídit nové stejnokroje pro oblast lesního hospodářství a rybářství, jsou 
proto navrženy úpravy rozpočtu – navýšení o 7 tis. Kč u lesního hospodářství (součástí 
schváleného rozpočtu již bylo částečné doplnění stejnokroje za 16 tis. Kč) a navýšení 
rozpočtu o 23 tis. Kč u rybářství (cena nového stejnokroje). 
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 Sociální služby – rozpočet příspěvkové organizace je navýšen o dotaci z Pardubického 
kraje v souhrnné výši 28.501 tis. Kč na poskytování sociálních služeb schválenou 
v rámci dotačního řízení na poskytování účelových dotací na podporu sociálních služeb 
poskytovaných podle zákona č. 108/2016 Sb. (na zajištění sociální služeb – domov pro 
seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba a odlehčovací služba).  
Ve vazbě na dokončení rekonstrukce objektů C a D domova pro seniory byla zahájena 
reklamační řízení, kterých již loňském roce proběhlo téměř 30. Investorsko-inženýrskou 
činnost, technickou a poradenskou činnost v této oblasti poskytuje městu firma, která 
zajišťovala TDI investiční akce (JAFIS s.r.o.). Řízení pokračují i v letošním roce, 
fakturace za provedené práce probíhá čtvrtletně, proto je navržena úprava rozpočtu. 
 

 Činnost místní správy – platy zaměstnanců vč. zákonných odvodů – ve vazbě na (již 
výše v textu zmíněný) nový katalog prací došlo u části zaměstnanců městského úřadu 
také k přeřazení do vyšší platové třídy. Dopad této změny do rozpočtu je vyčíslen na 
335 tis. Kč (platy vč. odvodů), je proto navrženo navýšení rozpočtu. 
 

 Činnost místní správy – konzultační, poradenské a právní služby – navýšení rozpočtu 
vychází z výše soudního poplatku za spor s dodavatelem akce rekonstrukce bazénu 
ZŠ Palackého, který byl vyčíslen na 307,34 tis. KČ. 
 

 Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – sociální fond – výše čerpání fondu 
v roce 2020 byla při schvalování rozpočtu odhadnuta, po zpřesnění zůstatku prostředků 
na účtu fondu k 31.12.2019 a přídělu do fondu ve vazbě na schválené, popř. upravené 
mzdové rozpočty je navrženo navýšení rozpočtu sociálního fondu na 1,4 mil. Kč (v 
souladu se schválenou kolektivní smlouvu). 
 

 Činnost místní správy – krizové řízení – z rezervy vyčleněné na krizové řízení je 
přesunuta částka 15 tis. Kč určená na nákup materiálu na tisk ochranných štítu pro 
zdravotníky. 
 

 Provoz IT – rozpočet je krácen o částku 100 tis. Kč (ve vazbě na krácení rozpočtu 
v oblasti daňových příjmů) a zároveň je navýšen o částku 70 tis. Kč určenou na zajištění 
vazby mezi SW na správu místních poplatků. 
 

 Ostatní činnost – členské příspěvky – meziročně vzrostl členský příspěvek MAS 
Moravskotřebovsko a (ze 3 Kč na 1 obyvatele na 5 Kč na 1 obyvatele), je proto 
upravena celková výše rozpočtu vyčleněná na úhradu členských příspěvků. 

 

 Ostatní činnost – vratka příspěvku na výkon pěstounské péče 2017 – 2018 – už v roce 
2016 obdržela město písemnou informaci k problematice vracení nevyčerpaných 
částek státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Zákon neukládá příjemcům 
státního příspěvku předkládat vyúčtování jeho využití za jednotlivé kalendářní roky ani 
povinnost vrátit nevyčerpané prostředky za uplynulé období. Zároveň však informace 
obsahovala možnost vrátit nevyčerpanou část příspěvku na účet příslušné pobočky 
Úřadu práce ČR dobrovolně. Vzhledem k tomu, že příspěvek není možné využít 
k jinému účelu, než k účelu vymezenému v zákoně 359/1999 Sb., vrátilo město 
nevyčerpanou část příspěvku za období 2013 – 2016 ve výši 1.299,68 tis. Kč v roce 
2017 (aby nedocházelo k opakované kumulaci nevyčerpaných finančních prostředků 
na účtu města bez možnosti jejich využití). Město obdrželo dotaci na výkon pěstounské  
péče i v letech 2017 a 2018, nevyčerpaná výše dotace činí 89,22 tis. Kč. Město již nemá 
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uzavřenou žádnou dohodu o výkonu pěstounské péče, navrhujeme proto vrátit 
nevyčerpanou dotaci Úřadu práce v letošním roce. 
 

 Restaurování kříže Jiráskova - Tyršova – rozpočet je upraven ve vazbě na smlouvu 
uzavřenou s dodavatelem prací II. etapy restaurování. 
 

 Radnice – zřízení vstupu do sklepa ze dvora – rozpočet akce je přesunut do 
investičních výdajů (vzhledem k charakteru realizovaných prací, které zhodnotí budovu 
radnice). 
 

 Muzeum – obnova oken – výměna oken bude, vzhledem k výši celkových nákladů, 
rozdělena na etapy. V letošním roce bude realizována 1. etapa výměny oken 
v 1. nadzemním podlaží s náklady ve výši 1.163,13 tis. Kč. 
 

 Marxova – ohradní zeď – obnova – akce Obnova fasády parcelační zdi ul. Marxova, 
parc.č. 95, Moravská Třebová bude zahrnuta do programu Regenerace MPR a MPZ 
v roce 2020, ze kterého není možné hradit DPH u provedených prací. Do úprav 
rozpočtu je proto zahrnut spolupodíl města na realizaci akce ve výši 80 tis. Kč. 
 

 Městská hromadná doprava – úprava rozpočtu vychází z odhadu nákladů na provoz 
hromadné dopravy v letošním roce (s ohledem na měsíční fakturaci). Skutečnost bude 
ovlivněna také dočasným ukončením provozu MHD po vyhlášení nouzového stavu. 
 

 Implementace strategického plánu – částka 350 tis. Kč je přesunuta do investičních 
výdajů na úhradu již realizovaných výdajů na dokončení studie Udánského kopce a na 
zpracování studie v lokalitě Jihozápad. 
 

 Aktualizace ÚAP – pravidelnou aktualizaci územně analytických podkladů provedou 
přímo zaměstnanci odboru výstavby a územního plánování. Částka 70 tis. Kč navržená 
do rozpočtových úprav zahrnuje výdaje na tisk map území (40 tis. Kč) a zpracování 
znaleckého posudku (30 tis. Kč). 
 

 
 
6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Schválený rozpočet investičních výdajů ve výši 29.660 tis. Kč byl k 31.03.2020 čerpán částkou 
1.553,05 tis. Kč, tj. na 5,24 %.  
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Projekt Na hranici na hraně – singletracky a pumptrack - u projektu měla část výdajů 
v prvním čtvrtletí roku 2020 provozní charakter (výdaje na překlady), proto byly tyto 
výdaje přesunuty z investičních do běžných výdajů. Přesuny budou pokračovat i v rámci 
následujících rozborů hospodaření. 
  

 Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové – v roce 2020 město hradilo 
doplatek nákladů za administraci projektu Regionální rozvojové agentuře Pardubického 
kraje v hodnotě téměř 55 tis. Kč.  
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 Výkupy pozemků – rozsah finančních prostředků potřebných na výkupy pozemků 
v roce 2020 byl zpřesněn na částku 2.000 tis. Kč. 
 

 Rozšíření VO, doplnění světelných bodů – současně s redukcí běžných výdajů dochází 
i k redukci části investičních výdajů. 

 

 ZTI Dr. Loubala - stavební pozemky pro RD – PD – projektová dokumentace nebude 
v roce 2020 zpracována. 
 

 Olomoucká - dešťová a splašková kanalizace II. etapa – úprava rozpočtu vychází 
z vysoutěžené ceny dodavatele AVJ-STAVBY s.r.o., v rámci rozpočtu je vytvořena i 
určitá rezerva na nepředpokládané výdaje. 
 

 Investiční dotace Nemocnice následné péče Mor. Třebová  – Nemocnice následné 
péče Moravská Třebová požádala město o dotaci na přístrojové vybavení ve výši 
500 tis. Kč, v rámci schváleného rozpočtu byla poskytnuta dotace ve výši 100 tis. Kč, 
součástí návrhu úprav rozpočtu je navýšení dotace o částku 200 tis. Kč (v souladu 
s doporučením vedení města a zastupitelů města, kteří apelovali na navýšení dotace 
při schvalování rozpočtu města na rok 2020). 

 

 Socha Plačící Anny – vítěz zadávacího řízení nacenil obnovu sochy na 240 tis. Kč 
(přípravné práce 30 tis. Kč, doplnění chybějících části - modelace a odlitek 80 tis. Kč, 
kámen 30 tis. Kč, reprodukce do kamene 80 tis. Kč a osazení 20 tis. Kč). 
 

 Busta T. G. Masaryka – busta nebude v roce 2020 z úsporných důvodů pořizována. 
 

 Muzeum – rekonstrukce zabezpečovacího zařízení – akce nebude realizována, v roce 
2020 byla upřednostněna rekonstrukce nouzového osvětlení a výměna oken v 1. 
nadzemním podlaží muzea. 
 

 Rekonstrukce topného systému radnice -  realizace rekonstrukce bude rozdělena na 2 
etapy, v letošních roce bude provedena rekonstrukce topného systém v zadním traktu, 
v roce 2020 pak rekonstrukce topného systému hlavní budovy radnice. 
 

 Udánky – zřízení kříže - kříž nebude v roce 2020 z úsporných důvodů zřízen. 
 

 Radnice – zřízení vstupu do sklepa - rozpočet akce je přesunut do investičních výdajů 
(vzhledem k charakteru realizovaných prací, které zhodnotí budovu radnice). Zároveň 
je rozpočet také snížen s ohledem na zpřesnění celkových nákladů. 
 

 Radnice – osazení zábradlí – i tento výdaj zhodnocuje budovu radnice, je proto nově 
součástí investičních výdajů. 
 

 Územní studie Udánský kopec, Lokalita Jihozápad – studie a přípravné práce - částka 
350 tis. Kč je přesunuta z běžných výdajů – položky Implementace strategického plánu 
rozvoje města do investičních výdajů na úhradu již realizovaných výdajů na dokončení 
studie Udánského kopce a na zpracování studie v lokalitě Jihozápad. 
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 Výzva 47 – ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám. – v rámci projektu dojde v objektu ZŠ 
Palackého 1351, Moravská Třebová k rekonstrukci odborných učeben fyziky, chemie a 
informatiky, vč. jejich vybavení nábytkem, technickými a učebními pomůckami, 
výpočetní a informační technikou. Prostřednictvím stavby osobního výtahu, rampy pro 
osoby ZTP a stavby bezbariérového WC dojde k zajištění bezbariérovosti celého 
objektu školy. Zajištěna bude rovněž vnitřní konektivita školy a připojení k internetu. U 
ZŠ Kostelní nám. dojde také k rekonstrukci odborných učeben fyziky, chemie a 
informatiky, vč. jejich vybavení nábytkem, technickými a učebními pomůckami, 
výpočetní a informační technikou. Prostřednictvím stavby osobního výtahu dojde k 
zajištění bezbariérovosti celého objektu školy. Do úprav rozpočtu jsou zahrnuty 
očekávané výdaje na stavební práce realizované v obou školách v letošním roce (cca 
9 mil. Kč). K administraci žádosti o platbu dle informace dotačního manažera v letošním 
roce ze strany poskytovatele dotace nedojde, město tedy bude muset projekty 
předfinancovat z vlastních zdrojů. 
 

 Výkup objektu Miltry – v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude město 
hradit kupní cenu za objekt Miltry na 2 části – částku 7,75 mil. Kč do 15 dnů od podpisu 
kupní smlouvy (tedy v roce 2020) a částku 3,25 mil. Kč pak do 2 let od podpisu kupní 
smlouvy v pravidelných čtvrtletních splátkách (do 30.06.2022). 
 

 Strážnického – odvedení dešťových vod – v zadní části ulice Strážnického pod 
komunikací směrem do Rozstání mimo dosah protipovodňového valu, dochází ke 
značnému stékání dešťové vody jak po nově vybudované komunikaci pro rodinné 
domy, tak pod touto komunikací. Je nutné zbudovat odvedení této vody mělkou drenáží 
v zeleném pásu pod pozemky (pro výstavbu RD) do dešťové kanalizace, která nejblíže 
vede v komunikaci parc. č. 2055/33 - celková délka vč. mělkého protlaku pod 
komunikací bude cca 90 m, odhadované náklady činí cca 150 tis. Kč. 
 

III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 31.03.2020 plyne: 
 

 schválený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 237.200 tis. Kč byl k 31.03.2020 
naplněn na 31,40 %, tj. částkou ve výši 74.448,31 tis. Kč, schválený rozpočet celkových 
rozpočtových výdajů ve výši 236.490 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 56.024,57 tis. Kč, 
tj. na 23,69 %. 
 

 součástí položek financování na straně příjmů je zapojení zůstatků finančních prostředků 
na účtech města a účelových fondech. Na straně výdajů jsou pak součástí položek 
financování splátky jistin přijatých úvěrů a půjček a dále pak položka Operace z peněžních 
účtů nemající charakter příjmů a výdajů, která je využívána od 1. 1. 2012 pro účtování 
faktur v režimu přenesené daňové povinnosti. 

 

 zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města 
k 31.03.2020 zachycuje následující tabulka: 
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k 01.01.2020 k 31.03.2020

základní běžný účet 783 654,18 Kč 521 394,58 Kč

příjmový účet 29 183 422,91 Kč 34 420 946,01 Kč

účty u ČNB 5 354 297,22 Kč 671 973,02 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 17 350 157,24 Kč 32 668 163,69 Kč

fond rozvoje bydlení 152 155,03 Kč 152 193,49 Kč

sociální fond 160 122,66 Kč 108 121,80 Kč

sbírkový účet 94 262,58 Kč 95 720,52 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 53 078 071,82 Kč 68 638 513,11 Kč

depozitní účet 5 900 609,78 Kč 0,00 Kč

účet jistin 0,00 Kč 0,00 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 5 900 609,78 Kč 0,00 Kč  
 
K navrženým úpravám rozpočtu: 

 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních 
prostředků na běžných účtech a účelových fondech) – ve vazbě na doplnění 
investičních akcí Výzva 47 - ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám. a Výkup objektu Miltry - 
je nutné do hospodaření zapojit zůstatky prostředků na účtech města ve výši 
16 mil.  Kč. 


