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T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
tel. 469 660 236, fax. 469 681 383, e-mail: mesto@slatinany.cz
počet listů originál/kopie: 54/4
Zpráva pro 5. zasedání zastupitelstva města konané dne 26. června 2019

Název:

Druhá část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2018

Předkládá:

rada města Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník – starosta

Zpracoval:

Jana Tesařová – referent hlavní účetní

Konzultováno:

-

Vedoucí odboru:

Ing. Vladimír Rašín – HSO

Tajemník MěÚ:

Ing. Josef Prokš

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města:
1. schválilo závěrečný účet města Slatiňany za rok 2018 a všechny
doplňující finanční informace k závěrečnému účtu za rok 2018 (hospodaření města za rok
2018)
2. v souladu s § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
a) projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Slatiňany za rok
2018, které bylo provedeno pracovníky finančního odboru Krajského úřadu
Pardubického kraje
b) souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

Na úložišti:
Přílohy: Důvodová zpráva - druhé části závěrečného účtu za rok 2018
Hospodaření města Slatiňany za rok 2018. (datové úložiště)
Komentář k hospodaření města Slatiňany. (datové úložiště)
Číselná podoba návrhu závěrečného účtu za rok 2018. (datové úložiště)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Slatiňany za r. 2018. (datové úložiště)

Ve Slatiňanech dne 4. června 2019

Důvodová zpráva – Druhá část závěrečného účtu města za rok 2018
Návrh závěrečného účtu, hospodaření města Slatiňany za rok 2018 a ostatní doplňující informace
k závěrečnému účtu za rok 2018, byly vyvěšeny na úřední desce od 10. 6. 2019 do 26. 6. 2019.
HOSPODAŘENÍ města Slatiňany za rok 2018
Příjmy 2018: Schválený rozpočet
Upravený schválený rozpočet
(1.- 28. rozpočtové opatření 2018)
Skutečnost

69.049.400,- Kč
86.003.337,66 Kč

Výdaje 2018: Schválený rozpočet
Upravený schválený rozpočet
(1.- 28. rozpočtové opatření 2018)
Skutečnost

69.049.400,- Kč
86.003.337,66 Kč

93.588.617,- Kč

71.674.578,- Kč

PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE v roce 2018
1) Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního
vztahu (položka 4112)
V celkové částce 4.763.900,- Kč pro rok 2018 (souhrnný dotační vztah).
UZ není
2) Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny – volby (položka 4111)
a) Účelová dotace na volby prezidenta České republiky v celkové výši 137.676,- Kč. Tato
dotace byla vyčerpána v celkové výši 127.424,11 Kč. Zůstatek 10.251,89 Kč byl vrácen
při finančním vypořádání r. 2019 v únoru 2019.
UZ 98008
b) Účelová dotace na volby do zastupitelstva obcí a do 1/3 Senátu Parlametu ČR v celkové
výši 285.000,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v celkové výši 254.665,90 Kč. Zůstatek
30.334,10 Kč byl vrácen při finančním vypořádání r. 2019 v únoru 2019.
UZ 98187
3) Ostatní přijaté neinvestiční dotace ze SR (položka 4116)
a) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce 465.132,- Kč.
Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění
na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce. UZ 13101

b) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce 413.228,- Kč.
Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění
na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce.
Dotace byly poskytovány z 82,38 % z EÚ a 17,62 % ze SR z programu
– OPZ.
UZ 13013 Nástroj 104 Zdroj EÚ 5 a SR 1
c) Účelové dotace (průtoková) pro PO MŠ Slatiňany v celkové částce 820.025,60,- Kč.
Jedná se o první část dotace.
UZ 33063 Nástroj 103 Zdroj EÚ 5 a SR 1
d) Účelové dotace (průtoková) pro PO ZŠ Slatiňany v celkové částce 408.227,20,- Kč.
Jedná se o první část dotace.
UZ 33063 Nástroj 103 Zdroj EÚ 5 a SR 1
e) Účelová dotace z SR na úroky z úvěru kan. Ostrov v celkové výši 3.886,86 Kč.
UZ 29021
f) Účelová dotace z SR v celkové výši 150.000,- Kč pro JPO Slatiňany na vybavení a
služby. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ 14004

g) Účelová dotace z SR v celkové výši 62.195,- Kč pro JPO Slatiňany na školení, DDHM
a PHM. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ 14004
h) Účelová dotace z SR (MZČR) v celkové výši 125.800,- Kč na opravu kapličky
v Trpišově v roce 2017. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ 29027
4) Neinvestiční dotace přijaté od krajů (položka 4122)
a) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 350.000,- Kč
pro DPS. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu DPS Slatiňany v plné výši.
UZ 13305
b) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 54.800,- Kč
na pomník Škrovád. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ není
c) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 34.500,- Kč
pro JPO. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ není
d) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 29.371,- Kč
na činnost a provoz informačních center.
Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Informačního centra v plné výši.
UZ není
e) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 10.000,- Kč
na expozici ve Švýcárně.
Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ není
5) Investiční dotace od MAS Chrudimsko (položka 3122)
a) Účelová dotace z MAS Chrudimsko v celkové výši 76.596,- Kč na hřbitov v Kunčí.
Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ není
STAV PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ K 31. 12. 2018
1) Úvěr ve výši 11.100.000,- Kč od České spořitelny, a.s. na dostavbu bytového domu
(I. etapa Staré náměstí). Úvěr dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2018 splaceno na
splátkách jistiny 613.783,45 Kč a na úrocích z úvěru 2.273,- Kč.
Úvěr splacen.
2) Úvěr ve výši 12.743.369,- Kč od Komerční banky, a.s. na dostavbu bytového domu
(II. etapa Staré náměstí). Úvěr byl dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2018 splaceno na
splátkách jistiny 3.601.375,30 Kč a na úrocích z úvěru 40.253,- Kč.
Úvěr doplacen.
3) Úvěr ve výši 11.000.000,- Kč od Komerční banky, a.s. na výstavbu kanalizace
Škrovád I. – III. etapa. Úvěr byl dlouhodobý na dobu 15 let. V roce 2018 splaceno na splátkách
jistiny 1.122.440,- Kč a na úrocích z úvěru 10.083,- Kč.
Úvěr doplacen.
4) Úvěr ve výši 8.881.702,- Kč od Komerční banky, a.s. na kanalizaci v ul. Na Ostrově a
Vrchlického. Úvěr byl dlouhodobý na dobu 10 let. V roce 2018 splaceno na splátkách jistiny
747.702,- Kč a na úrocích z půjčky 2.583,- Kč. Na úroky byla poskytována dotace
z ministerstva zemědělství ČR.
Úvěr splacen.
5) Úvěr ve výši 29.000.000,- Kč od České spořitelny, a.s. na výstavbu kanalizace v Trpišově.
Úvěr dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2018 splaceno na splátkách jistiny 1.539.828,- Kč
a na úrocích z úvěru 100.651,- Kč.
Zůstatek jistiny k 31. 12. 2018 činil 26.793.166,85 Kč.
TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ města v roce 2018
1) Fond rozvoje a rezerv
Počáteční stav r. 2018
5.958.697,45 Kč
Konečný stav r. 2018
5.958.697,45 Kč

2) Sociální fond
Počáteční stav r. 2018
83.928,63 Kč
Konečný stav r. 2018
135.275,13 Kč
3) Fond rozvoje bydlení
Počáteční stav r. 2018
3.193.646,14 Kč
Konečný stav r. 2018
1.127.639,16 Kč
Na základě usnesení ZM z 19. 9. 2018 byly 2.000.000,- Kč převedeny z fondu do rozpočtového
hospodaření města. Na základě rozpočtového opatření č. 19/2018.
V roce 2018 byla poskytnuta jedna půjčka z FRB.
Pohledávky z půjček za občany k 31. 12. 2018 jsou 306.072,- Kč.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ města v roce 2018
Od roku 2010 obce a města účtují novou metodou. Používají účty výnosové a nákladové pro svoji
hlavní činnost. Součástí účetní závěrky mají výkaz zisku a ztráty, kde je vyčíslen zisk nebo ztráta.
Přechodem na nový rok je tento výsledek hospodaření evidován na účtu 431 - Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení, který by účetní jednotka měla převést do 30. 6. následujícího roku na účet 432
– Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Výsledek hospodaření za rok 2018 je 28.026.047,73 Kč.

