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Závěrečný účet města za rok 2019 

 
Návrh závěrečného účtu, hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany, hospodaření PO 

MŠ Slatiňany, hospodaření PO ŠJ Slatiňany, hospodaření PO ZUŠ Slatiňany za rok 2019 a ostatní 

doplňující informace k závěrečnému účtu za rok 2019, byly vyvěšeny na úřední desce od 16. 3. 2020 

do 17. 6. 2020. 
 

HOSPODAŘENÍ města Slatiňany za rok 2019 

 

Příjmy 2019:  Schválený rozpočet            74.230.800,- Kč 

                        Upravený schválený rozpočet     109.373.223,53 Kč 

              (1.- 29. rozpočtové opatření 2019)  

              Skutečnost          115.391.170,- Kč 

 

Výdaje 2019: Schválený rozpočet                       74.230.800,- Kč 

            Upravený schválený rozpočet                 109.373.222,53 Kč 

                        (1.- 29. rozpočtové opatření 2019)  

             Skutečnost           91.318.456,- Kč 

 

HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace - Základní školy Slatiňany 

 

Celkové výnosy za rok 2019 z hlavní činnosti jsou 32.189.144,72 Kč a celkové náklady 32.059.626,66 

Kč. Výsledkem hospodaření ZŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2019 je 

hospodářský výsledek ve výši 129.518,06 Kč. 

Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 15.560,- Kč a náklady 7.780,- Kč.  

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 7.780,- Kč. 

 

Stavy fondů k 31. 12. 2019:  

Fond odměn – 411                      31.065,--  Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb – 412             125.932,32 Kč 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH – 413               351.269,96 Kč 

Rezervní fond z ostatních titulů – 414                     2.012.605,62 Kč 

Fond reprodukce majetku, fond investic – 416            570.244,10 Kč 

 

Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši 137.298,06 Kč do rezervního fondu. 

 

HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace – Mateřské školy Slatiňany 

 

Celkové výnosy za rok 2019 z hlavní činnosti jsou 12.940.014,17 Kč a celkové náklady 12.877.644,60 

Kč. Výsledkem hospodaření MŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2019 je 

hospodářský výsledek ve výši 62.369,57 Kč. 

Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 3.300,- Kč a náklady 330,90 Kč. Hospodářský výsledek 

z doplňkové činnosti je 2.969,10 Kč. 

 

Stavy fondů k 31. 12. 2019:  

Fond kulturních a sociálních potřeb – 412             172.491,97 Kč 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH – 413               637.766,02 Kč 

Rezervní fond z ostatních titulů – 414                        234.109,74 Kč 

Fond reprodukce majetku, fond investic – 416            756.196,40 Kč 

 

Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši 65.338,67 Kč do rezervního fondu. 



 

 

 

HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace – Školní jídelny Slatiňany 

 

Celkové výnosy za rok 2019 z hlavní činnosti jsou 5.836.115,33 Kč a celkové náklady 5.826.870,66 

Kč. Výsledkem hospodaření ŠJ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2019  

je hospodářský výsledek ve výši 9.244,67 Kč. 

Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 2.363.389,63 Kč a náklady 2.361.819,62 Kč. Hospodářský 

výsledek z doplňkové činnosti je 1.570,01 Kč. 

 

Stavy fondů k 31. 12. 2019:  

Fond odměn – 411                      57.000,--  Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb – 412              54.908,52 Kč 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH – 413               372.589,10 Kč 

Fond reprodukce majetku, fond investic – 416            581.078,34 Kč 

 

Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši 10.814,68 Kč do rezervního fondu. 

 

HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace – Základní umělecké školy Slatiňany 

 

Celkové výnosy za rok 2019 z hlavní činnosti jsou 10.523.635,48 Kč a celkové náklady 10.452.468,69 

Kč. Výsledkem hospodaření ZUŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2019  

je hospodářský výsledek ve výši 71.166,79 Kč. 

Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 19.490,- Kč a náklady 5.459,89 Kč. Hospodářský výsledek 

z doplňkové činnosti je 14.030,11 Kč. 

 

Stavy fondů k 31. 12. 2019:  

Fond kulturních a sociálních potřeb – 412             270.259,30 Kč 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH – 413                 40.410,68 Kč 

Fond reprodukce majetku, fond investic – 416            149.562,53 Kč 

 

Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši 85.196,90 Kč do rezervního fondu. 

 

  

PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE v roce 2019 

 

1) Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního  

     vztahu (položka 4112) 

                      V celkové částce 4.865.900,- Kč pro rok 2019 (souhrnný dotační vztah). 

                       UZ není  

2) Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny – volby, sčítání 2021 (položka 4111)  

a) Účelová dotace na volby do Evropského parlamentu v celkové výši 174.000,- Kč. Tato 

dotace byla vyčerpána v celkové výši 133.152,58 Kč. Zůstatek 40.847,42 Kč byl vrácen 

při finančním vypořádání r. 2019 v únoru 2020. 

UZ 98348 

b) Účelová dotace na přípravu sčítání lidí, domů a bytů v r. 2021 v celkové výši 11.760,- 

Kč. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. 

UZ 98018 

  

3) Ostatní přijaté neinvestiční dotace ze SR (položka 4116) 
a) 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.  

UZ 13101 

 



 
b) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce 85.500,- 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) z MŠMT ČR pro PO ZŠ Slatiňany v celkové částce 

1.477.080,- Kč.  
UZ 33063 Nástroj 103 Zdroj EÚ 5 a SR 1 

d) Účelová dotace z Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 150.000,- Kč pro JPO 

Slatiňany na vybavení a služby. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. 

UZ 14004    

e) Účelová dotace z Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 66.700,- Kč pro JPO 

Slatiňany na školení, DDHM a PHM. 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 400.000,- 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 30.000,- Kč 

na opravu kapličky v Trpišově. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. 

UZ není   

c) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 40.500,- Kč 

pro JPO. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. 

UZ není   

d) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 28.152,- 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 50.000,- Kč 

na expozici ve Švýcárně. 

Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. 

UZ není    

 

5) Ostatní investiční dotace ze SR (položka 4216) 

a) Účelová investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 

3.048.749,87 Kč přijatá (ex post) na rekonstrukci hasické zbrojnice ve Slatiňanech. 

UZ 17969            

                      b)   Účelová investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši  

                             3.713.302,53 Kč přijatá (ex post) na rekonstrukci ulice Klášterní ve Slatiňanech. 

                             UZ 17969                   

  

STAV PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ K 31. 12. 2019  

           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 2019 splaceno na splátkách jistiny 1.539.828,- Kč  

            a na úrocích z úvěru 95.030,50 Kč. 

           Zůstatek jistiny k 31. 12. 2019 činil 25.253.338,85 Kč.  

        

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ města v roce 2019 

 

1) Fond rozvoje a rezerv 

Počáteční stav r. 2019  5.958.697,45 Kč 

Konečný stav r. 2019  5.958.697,45 Kč 

 



2) Sociální fond 

Počáteční stav r. 2019     135.275,13 Kč  

Konečný stav r. 2019       96.095,63 Kč 

3)  Fond rozvoje bydlení 

Počáteční stav r. 2019   1.127.639,16 Kč  

Konečný stav r. 2019   1.149.589,79 Kč 

     

 V roce 2019 byla poskytnuta jedna půjčka z FRB. 

     Pohledávky z půjček za občany k 31. 12. 2019 jsou 290.124,- Kč. 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  města v roce 2019 
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 2019 je 38.956.428,37 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 


