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Důvodová zpráva - Závěrečný účet města za rok 2016

Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany, hospodaření PO MŠ Slatiňany, 
hospodaření ZUŠ Slatiňany a hospodaření PO ŠJ Slatiňany za rok 2016 a ostatní doplňující informace 
k závěrečnému účtu za rok 2016, byly vyvěšeny na úřední desce od 6. 6. 2017 do 21. 6. 2017.

HOSPODAŘENÍ města Slatiňany za rok 2016

Příjmy 2016:  Schválený rozpočet    58.615.200,- Kč
                        Upravený schválený rozpočet 78.996.606,75 Kč

             (1.- 29. rozpočtové opatření 2016)
             Skutečnost   79.990.948,96 Kč

Výdaje 2016: Schválený rozpočet               58.615.200,- Kč
            Upravený schválený rozpočet 78.996.606,75 Kč

                        (1.- 29. rozpočtové opatření 2016)
            Skutečnost  61.143.524,71 Kč

HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace - Základní školy Slatiňany

Celkové výnosy za rok 2016 z hlavní činnosti jsou 20.908.569,59 Kč a celkové náklady 20.833.003,64 
Kč. Výsledkem hospodaření ZŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2016 je
hospodářský výsledek ve výši 75.565,95 Kč.
Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 17.480,- Kč a náklady 8.385,- Kč. 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 9.095,- Kč.
Stavy fondů k     31. 12. 2016: 
Fond odměn    31.065,--- Kč
FKSP              224.176,43 Kč
Rezervní fond - 413                 71.416,96 Kč
Rezervní fond – 414                67.020,94 Kč
Fond reprodukce majetku  422.815,10 Kč
Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši 84.660,95 Kč do rezervního fondu.

HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace – Mateřské školy Slatiňany

Celkové výnosy za rok 2016 z hlavní činnosti jsou 8.815.719,04 Kč a celkové náklady 8.539.221,64 
Kč. Výsledkem hospodaření MŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2016 
je hospodářský výsledek ve výši 276.497,40 Kč.
Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 5.700,- Kč a náklady 2.280,- Kč. 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 3.420,- Kč.
Stavy fondů k     31. 12. 2016: 
Fond odměn    20.000,--- Kč 
FKSP                76.334,39 Kč
Rezervní fond              423.896,26 Kč
Fond reprodukce majetku   487.072,--- Kč
Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši ve výši 259.917,40 Kč do rezervního fondu a 
20.000,- Kč do fondu odměn.

HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace – Školní jídelny Slatiňany

Celkové výnosy za rok 2016 z hlavní činnosti jsou 4.348.145,87 Kč a celkové náklady 4.217.401,12 
Kč. Výsledkem hospodaření ŠJ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2016 
je hospodářský výsledek ve výši 130.744,75 Kč.
Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 2.492.227,97 Kč a náklady 2.483.597,86 Kč. Hospodářský 
výsledek z doplňkové činnosti je 8.630,11 Kč.
Stavy fondů k     31. 12. 2016: 



Fond odměn                57.000,--- Kč
FKSP                24.041,15 Kč 
Rezervní fond              565.519,50 Kč
Fond reprodukce majetku    944.493,--- Kč  
Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši 139.374,86 Kč do rezervního fondu.

HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace – Základní umělecké školy Slatiňany

Celkové výnosy za rok 2016 z hlavní činnosti jsou 7.350.280,42 Kč a celkové náklady 7.305.149,63 
Kč. Výsledkem hospodaření ZUŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2016 
je hospodářský výsledek ve výši 45.130,79 Kč.
Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 34.600,- Kč a náklady 7.255,12 Kč. Hospodářský výsledek 
z doplňkové činnosti je 27.344,88 Kč.
Stavy fondů k     31. 12. 2016: 
Fond odměn            0,--- Kč
FKSP             214.378,22 Kč 
Rezervní fond             190.328,22 Kč
Fond reprodukce majetku   118.038,95 Kč
Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši 72.475,67 Kč do rezervního fondu.

PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE v     roce 2016
1) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního 
     vztahu (položka 4112)

V celkové částce 1.846.400,- Kč pro rok 2016 (souhrnný dotační vztah).
UZ není

2) Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladny (položka 4111) 
Účelová dotace na volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů v celkové výši 
119.400,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v celkové výši 97.368,84,- Kč. Zůstatek 
22.031,16 Kč byl vrácen při finančním vypořádání r. 2016 v únoru 2017. 
UZ 98193

3) Ostatní přijaté neinvestiční dotace ze SR (položka 4116)
a) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce 452.581,- Kč.

Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění                   
na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce 
(doplatky za r. 2014).
UZ 13101

b) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce 381.649,- 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) Účelová dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 7.636,75 Kč 
na úroky z úvěru na kanalizaci v ulici Na Ostrově. Tato dotace byla vyčerpána  
v oddílu Kanalizace v plné výši.
UZ 29021

d) Účelová dotace z SR v celkové výši 120.000,- Kč pro JPO Slatiňany na ostatní osobní 
výdaje. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ 14004   

4) Neinvestiční dotace přijaté od krajů (položka 4122)
a) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 200.000,- Kč 

na opatrovníka. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ není 

b) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové částce 296.000,- 
Kč.
Tato dotace byla vyčerpána v oddílu DPS Slatiňany.



UZ 13305 
c) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 20.000,- Kč 

na slatiňanské pozastavení.
Tato dotace byla vyčerpána v oddílu 3319 v plné výši.
UZ není   

d) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 15.440,- 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 koňské divadélko – Švýcárna.
Tato dotace byla vyčerpána v oddílu 3319 v plné výši.
UZ není   

4) Ostatní investiční dotace přijaté ze SR – MZČR (položka 4116)
a) Účelová dotace ze Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 4.100.000,- Kč na 

kanalizaci v Trpišově.
Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ 29948               

5) Investiční dotace přijaté od krajů (položka 4122)
b) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 1.460.000,- 

Kč na kanalizaci v Říšti.
Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ není               

c) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 1.615.000,- 
Kč na kanalizaci v Trpišově
Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.
UZ není  

  
STAV PŘIJATÝCH   ÚVĚRŮ   

     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 2016 splaceno na 
          splátkách jistiny 1.428.576,- Kč a na úrocích z úvěru 41.433,- Kč. Zůstatek 
          nesplacené jistiny k 31. 12. 2016 činí 2.042.359,45 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 2016 splaceno na 
          splátkách jistiny 664.872,- Kč a na úrocích z úvěru 169.964,- Kč. Zůstatek nesplacené 
          jistiny k 31. 12. 2016 činí 4.266.250,30 Kč.
      3) 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. Úvěr bude splacen v roce 2019. 
         V roce 2016 splaceno na splátkách jistiny 897.960,- Kč a na úrocích z úvěru 80.827,- Kč. 
         Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2016 činí 2.020.400,- Kč.
      4) 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 2016 splaceno na splátkách jistiny 996.000,- Kč a na úrocích z půjčky 

6.873,- Kč. Na úroky je poskytována dotace z ministerstva zemědělství ČR. Zůstatek nesplacené 
jistiny k 31. 12. 2016 činí 1.743.702,- Kč. 

       5) Úvěr ve výši 29.000.000,- Kč od České spořitelny, a.s. na výstavbu kanalizace v Trpišově. 
           Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2016 činí 3.067.466,21 Kč. 

TVORBA A POUŽITÍ FONDU města v     roce 2016
1) Fond rozvoje a rezerv

Počáteční stav r. 2016 5.958.697,45 Kč
Konečný stav r. 2016 5.958.697,45 Kč

2) Sociální fond
Počáteční stav r. 2016   69.124,63 Kč
Konečný stav r. 2016   80.463,63 Kč



3)  Fond rozvoje bydlení
Počáteční stav r. 2016 2.720.064,32 Kč
Konečný stav r. 2016 3.015.681,88 Kč

      V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná půjčka z FRB.
      Pohledávky z půjček za občany k 31. 12. 2016 404.316,50 Kč.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  města v     roce 2016

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 2016 je 20.720.607,96 Kč.
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