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Zpráva pro 15. zasedání zastupitelstva města konané dne 23. června 2021
Název:

Druhá část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2020

Předkládá:

rada města Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník – starosta

Zpracoval:

Jana Tesařová – referent hlavní účetní
Hana Hanušová - vedoucí OF

Vedoucí odboru:

Hana Hanušová – vedoucí OF

Tajemník MěÚ:

Ing. Josef Prokš

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města Slatiňany za rok 2020 a všechny doplňující
finanční informace k závěrečnému účtu za rok 2020 (hospodaření města za rok 2020).
2. Zastupitelstvo města 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
2020, které bylo provedeno pracovníky finančního odboru Krajského úřadu
Pardubického kraje
b) souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, ve znění zprávy č. 6/15.

Na úložišti: 9.6.2021
Přílohy: 1)Důvodová zpráva – 2. část závěrečného účtu za rok 2020
2)Hospodaření města Slatiňany za rok 2020. (datové úložiště)
3)Komentář k hospodaření města Slatiňany. (datové úložiště)
4)Číselná podoba návrhu závěrečného účtu za rok 2020. (datové úložiště)
5)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Slatiňany za r. 2020. (datové úložiště)
Ve Slatiňanech dne 8. června 2021

Důvodová zpráva – 2. část závěrečného účtu města za rok 2020
Návrh závěrečného účtu, hospodaření města Slatiňany a ostatní doplňující informace k závěrečnému
účtu za rok 2020, byly vyvěšeny na úřední desce od 8. 6. 2021 do 23. 6. 2021.
HOSPODAŘENÍ města Slatiňany za rok 2020
Příjmy 2020: Schválený rozpočet
Upravený schválený rozpočet
(1.- 30. rozpočtové opatření 2020)
Skutečnost
Výdaje 2020: Schválený rozpočet
Upravený schválený rozpočet
(1.- 30. rozpočtové opatření 2020)
Skutečnost

82.933.500,- Kč
116.838.627,60 Kč
100.508.998,- Kč
82.933.500,- Kč
116.838.627,60 Kč
79.483.699,- Kč

PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE v roce 2020
1) Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny (položka 4111)
a) Účelová dotace na volby do zastupitelstev krajů v celkové výši 186.000,- Kč. Tato
dotace byla vyčerpána v celkové výši 183.139,36 Kč. Zůstatek 2.860,64 Kč byl vrácen
při finančním vypořádání r. 2020 v únoru 2021.
UZ 98193
b) Jednorázový příspěvek určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů v celkové
výši 5.271.250,- Kč.
UZ 98024
2) Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního
vztahu (položka 4112)
V celkové částce 4.746.300,- Kč pro rok 2020 (souhrnný dotační vztah).
UZ není
3) Ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR (položka 4116)
a) Účelová dotace z Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 150.000,- Kč pro JPO
Slatiňany na odměny. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ 14004
b) Účelová dotace z Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 59.000,- Kč pro JPO
Slatiňany na vybavení a PHM. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ 14004
c) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce 120.000,- 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 financovány z 82,38 % z EU a 17,62 % ze SR z programu
– OPZ.
UZ 13013 Nástroj 104 Zdroj EU 5 a SR 1
d) Neinvestiční část účelová dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové
částce 832.689,62 Kč. Tato dotace je poskytována zálohově a
je určena na akci „Otevřené a přitažlivé město“. Dotace je financována z EU a ze SR.
V roce 2020 bylo vyčerpáno 449.355,70 Kč. Zůstatek byl převeden do
r. 2021.
UZ 13013 Nástroj 104 Zdroj EU 5 a SR 1
e) Účelová dotace (průtoková) z MŠMT ČR pro PO MŠ Slatiňany v celkové částce
397.422,- Kč.
UZ 33063 Nástroj 103 Zdroj EU 5 a SR 1
f) Účelová dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové výši 91.730,- Kč
pro DPS Slatiňany na financování odměn zaměstnanců v období pandemie koronaviru.

Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ 13351
g) Účelová dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 444.771,- Kč na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Tato dotace bude čerpána v následujících
letech.
UZ 29030
4) Neinvestiční transfery přijaté od krajů (položka 4122)
a) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 440.000,- Kč
pro DPS Slatiňany. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu DPS Slatiňany v plné výši.
UZ 13305
b) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 31.310,- Kč
na činnost a provoz informačních center.
Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Informačního centra v plné výši.
UZ není
5) Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (položka 4216)
a) Účelová investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši
747.860,- Kč přijatá (ex post) na rekonstrukci komunikace ve Škrovádu ve Slatiňanech.
UZ 17508
b) Investiční část účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
v celkové částce 285.000,- Kč. Tato dotace je poskytována zálohově a je
určena na akci „Otevřené a přitažlivé město“. Dotace je financována z EU a z
SR. V roce 2020 nebyla dotace čerpána, byla převedena do r. 2021.
UZ 13013 Nástroj 104 Zdroj EU 5 a SR 1
6) Investiční transfery přijaté od krajů (položka 4222)
a) Účelová investiční dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové
výši 100.000,- Kč pro JPO Slatiňany na vybavení. Tato dotace byla vyčerpána v
oddílu JPO Slatiňany v plné výši.
UZ není
7) Neinvestiční transfer přijatý od MAS CR (položka 2329)
a) Účelová dotace z MAS ČR v celkové výši 140.965,- Kč přijatá na opravu hřiště
Školní jídelny ve Slatiňanech.
UZ není
STAV PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ K 31. 12. 2020
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 2020 splaceno na splátkách jistiny 1.539.828,- Kč
a na úrocích z úvěru 89.660,10 Kč.
Zůstatek jistiny k 31. 12. 2020 činil 23.713.510,85 Kč.
TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ města v roce 2020
1) Fond rozvoje a rezerv
Počáteční stav r. 2020
Konečný stav r. 2020
2) Sociální fond
Počáteční stav r. 2020
Konečný stav r. 2020
3) Fond rozvoje bydlení
Počáteční stav r. 2020
Konečný stav r. 2020

5.958.697,45 Kč
5.958.697,45 Kč
96.095,63 Kč
119.293,30 Kč
1.149.589,79 Kč
1.244.833,49 Kč

V roce 2020 nebyla poskytnuta půjčka z FRB.
Pohledávky z půjček za občany k 31. 12. 2020 jsou 193.416,- Kč.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ města v roce 2020
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 účetní jednotka převádí do 30. 6. následujícího roku na účet 432 –
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Výsledek hospodaření za rok 2020 je 22.276.160,21 Kč.

