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Závěrečný účet města za rok 2011
Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany, hospodaření PO MŠ Slatiňany,
hospodaření ZUŠ Slatiňany a hospodaření PO ŠJ Slatiňany za rok 2011 a ostatní doplňující informace
k závěrečnému účtu za rok 2011, byly vyvěšeny na úřední desce od 12. 6. 2012 do 27. 6. 2012.
HOSPODAŘENÍ města Slatiňany za rok 2011
Příjmy 2011: Schválený rozpočet
47.425.700,- Kč
Upravený schválený rozpočet
62.927.925,72 Kč
(1.- 21. rozpočtové opatření 2011)
Skutečnost
55.615.855,- Kč
Výdaje 2011: Schválený rozpočet
47.425.700,- Kč
Upravený schválený rozpočet
62.927.925,72 Kč
(1.- 21. rozpočtové opatření 2011)
Skutečnost
52.266.032,83 Kč
HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace - Základní školy Slatiňany
Celkové výnosy za rok 2011 z hlavní činnosti jsou 17.503.391,07 Kč a celkové náklady 17.250.296,15
Kč. Výsledkem hospodaření ZŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2011 je hospodářský výsledek
ve výši 253.094,92 Kč.
Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 11.940,- Kč a náklady 3.840,- Kč. Hospodářský výsledek
z doplňkové činnosti je 8.100,- Kč.
Stavy fondů k 31. 12. 2011:
Fond odměn
21.065,-- Kč
Fond reprodukce majetku
61.746,-- Kč
Rezervní fond 1
231.668,87 Kč
Rezervní fond 2
212.398,62 Kč
FKSP
73.138,69 Kč
Převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 do fondu odměn 10.000,- Kč a do rezervního
fondu 251.194,92 Kč.
HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace – Mateřské školy Slatiňany
Celkové výnosy za rok 2011 z hlavní činnosti jsou 6.909.298,53 Kč a celkové náklady 6.812.306,09
Kč. Výsledkem hospodaření MŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2011 je
hospodářský výsledek ve výši 96.992,44 Kč.
Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 4.800,- Kč a náklady 2.236,- Kč. Hospodářský výsledek
z doplňkové činnosti je 2.564,- Kč.
Stavy fondů k 31. 12. 2011:
Fond odměn
20.000,-- Kč
Fond reprodukce majetku
52.303,-- Kč
Rezervní fond
38.500,61 Kč
FKSP
19.115,30 Kč
Převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 do rezervního fondu 99.556,44 Kč.
HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace – Školní jídelny Slatiňany
Celkové výnosy za rok 2011 z hlavní činnosti jsou 3.671.061,75 Kč a celkové náklady 3.657.568,31
Kč. Výsledkem hospodaření ZŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2011 je
hospodářský výsledek ve výši 13.493,44 Kč.
Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 2.508.070,59 Kč a náklady 2.495.819,01 Kč. Hospodářský
výsledek z doplňkové činnosti je 12.251,58 Kč.
Stavy fondů k 31. 12. 2011:

Fond odměn
27.000,-- Kč
Fond reprodukce majetku 223.818,-- Kč
Rezervní fond
131.312,99 Kč
FKSP
16.868,04 Kč
Převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 do rezervního fondu 15.745,02 Kč a do fondu
odměn 10.000,- Kč.
HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace – Základní umělecké školy Slatiňany
Celkové výnosy za rok 2011 z hlavní činnosti jsou 6.746.033,07 Kč a celkové náklady 6.742.971,31
Kč. Výsledkem hospodaření MŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2011 je
hospodářský výsledek ve výši 3.061,76 Kč.
Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 29.483,- Kč a náklady 9.353,96 Kč. Hospodářský výsledek
z doplňkové činnosti je 20.129,04 Kč.
Stavy fondů k 31. 12. 2011:
Fond odměn
0,-- Kč
Fond reprodukce majetku 25.542,-- Kč
Rezervní fond
81.755,32 Kč
FKSP
201.277,75 Kč
Převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 do rezervního fondu 23.190,80 Kč.
PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE v roce 2011
1) Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladny (položka 4111)
Účelová dotace na sčítání lidu, domů a bytů v celkové výši 22.060,- Kč. Tato
dotace byla vyčerpána v celkové výši 7.081,90 Kč. Zůstatek 14.978,10 Kč byl
vrácen při finančním vypořádání r. 2011 v únoru 2012.
UZ 98005
2) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního
vztahu (položka 4112)
V celkové částce 2.162.800,- Kč pro rok 2011 (souhrnný dotační vztah).
UZ není
3) Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů (položka 4113)
Účelová dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu v celkové částce
116.125,- Kč.
Tato dotace byla určena na kalamitu v lesích. Dotace byla poskytována z 80 %
z EÚ a 20 % z programu rozvoje venkova ČR.
UZ 89007 a UZ 89008 Nástroj 27 Zdroj EÚ 5 a SR 1
4) Ostatní přijaté neinvestiční dotace ze SR (položka 4116)
a) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce 72.284,- Kč.
Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění
na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst (čištění města).
Dotace byly poskytovány z 85 % z ESF a 15 % ze SR z programu
aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ.
UZ 13234 Nástroj 33 Zdroj ESF 5 a SR 1
b) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce 43.200,- Kč.
Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění
na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst (čištění města).
UZ 13101
c) Účelová dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 80.373,13 Kč na úroky
z úvěru na kanalizaci v ulici Na Ostrově a ulici Vrchlického. Tato dotace byla
vyčerpána v oddílu Kanalizace v plné výši.
UZ 29021
5) Neinvestiční dotace přijaté od krajů (položka 4122)

a) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši 1.102,- Kč. Tato dotace byla
vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši.
UZ 14004
b) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši 100.000,- Kč. Tato dotace byla
vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši.
UZ 14004
c) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši 14.630,- Kč. Tato dotace byla
vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši.
UZ 14004
d) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 250.000,- Kč na
opatrovníka. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ není
e) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši
68.163,- Kč na činnost a provoz informačních center.
Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Informačního centra v plné výši.
UZ není
f) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 50.000,- Kč na
opravu sochy. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ není
g) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na obnovu a výchovu
lesních porostů v celkové výši 51.975,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v plné
výši v oddílu Lesního hospodářství.
UZ není
h) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na obnovu a výchovu
lesních porostů v celkové výši 6.720,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v plné
výši v oddílu Lesního hospodářství.
UZ není
6) Investiční dotace ze státních fondů (položka 4213)
Účelová dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši
6.593,15 Kč na zateplení DPS - doplatek. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu DPS.
UZ 90877 Nástroj 54 Zdroj 1
7) Ostatní investiční dotace ze SR (položka 4216)
Účelová dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 112.083,55 Kč na
zateplení DPS - doplatek. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu DPS v plné výši.
UZ 15835 Nástroj 54 Zdroj 5
8) Investiční dotace přijaté od krajů (položka 4222)
Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši
100.000,- Kč. Jedná se o dotaci na víceúčelové hřiště u ŠJ. Tato dotace byla
vyčerpána v celkové výši
UZ není
9) Investiční dotace přijaté od regionálních rad (položka 4223)
Účelová dotace z regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v celkové
výši 5.125.935,93 Kč. Jedná se o dotaci na interaktivní muzeum Švýcárna.
UZ 85505 a UZ 85501 Nástroj 38 Zdroj EÚ 5 a SR 1
10) Investiční dar
Město obdrželo investiční dar z Nadace ČEZ na fit park na plovárně v celkové
výši 250.000,- Kč z projektu „Oranžové hřiště“.
UZ není
STAV ÚVĚRŮ a půjčky PŘIJATÝCH v předcházejících letech
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 2011 splaceno na
splátkách jistiny 508.793,08 Kč a na úrocích z úvěru 389.287,- Kč. Zůstatek

nesplacené jistiny k 31. 12. 2011 činí 7.434.168,- Kč.
2) Úvěr ve výši 12.743.369,- Kč od Komerční banky, a.s. na dostavbu bytového domu
(II. etapa Staré náměstí). Úvěr je dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2011 splaceno na
splátkách jistiny 664.872,- Kč a na úrocích z úvěru 356.869,- Kč. Zůstatek nesplacené
jistiny k 31. 12. 2011 činí 7.590.610,30 Kč.
3) Úvěr ve výši 3.900.000,- Kč od České spořitelny, a.s. na financování nákupu
cisternové automobilové stříkačky. Úvěr je dlouhodobý na dobu 10 let. Úvěr bude
splacen v roce 2014. V roce 2011 splaceno na splátkách jistiny 421.800,- Kč a na
úrocích z úvěru 64.019,- Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2011činí
1.158.300,- Kč.
4) Úvěr ve výši 11.000.000,- Kč od Komerční banky, a.s. na výstavbu kanalizace
Škrovád I. – III. etapa. Úvěr je dlouhodobý na dobu 15 let s pevnou úrokovou sazbou
3,5 %. Úvěr bude splacen v roce 2019. V roce 2011 splaceno na splátkách jistiny
897.960,- Kč a na úrocích z úvěru 243.920,- Kč. Zůstatek nesplacené jistiny
k 31. 12. 2011 činí 6.510.200,- Kč.
5) Půjčka ve výši 8.354.811,- Kč ze SF ŽP ČR na výstavbu kanalizace Škrovád I.
– III. etapa. Půjčka je na dobu 6 let s pevnou úrokovou sazbou 1,5 %. Půjčka bude
splacena v roce 2011. Půjčka je sledovaná pod účelovým znakem 90102.
V roce 2012 splaceno na splátkách jistiny 1.396.000,- Kč a na úrocích z půjčky
33.419,- Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2011 činí 1.374.811,- Kč.
6) Úvěr ve výši 8.881.702,- Kč od Komerční banky, a.s. na kanalizaci v ul. Na Ostrově a
Vrchlického. Úvěr je dlouhodobý na dobu 10 let. Úvěr bude splacen v roce 2018.
V roce 2011 splaceno na splátkách jistiny 996.000,- Kč a na úrocích z půjčky
78.967,- Kč. Na úroky je poskytována dotace z ministerstva zemědělství ČR. Zůstatek
nesplacené jistiny k 31. 12. 2011 činí 6.723.702,- Kč.
TVORBA A POUŽITÍ FONDU města v roce 2011
1) Fond rozvoje a rezerv
Počáteční stav r. 2011
5.958.697,45 Kč
Konečný stav r. 2011
5.958.697,45 Kč
2) Sociální fond
Počáteční stav r. 2011
86.518,15 Kč
Konečný stav r. 2011
88.532,91 Kč
3) Fond rozvoje bydlení
Počáteční stav r. 2011
2.504.532,93 Kč
Konečný stav r. 2011
2.682.259,13 Kč
V roce 2011 bylo půjčeno z FRB občanům 285.000,- Kč.
Pohledávky z půjček za občany k 31. 12. 2011 646.600,- Kč.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ města v roce 2011
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 2011 je 9.864.656,09 Kč.

