Finanční odbor
ZM

Závěrečný účet hospodaření města Vítkova za rok 2008
Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá
finanční odbor MěÚ Vítkov ( dále jen FO) zastupitelstvu města (dále jen ZM) Závěrečný účet
hospodaření města Vítkova za rok 2008 (dále jen závěrečný účet).
Obsahem tohoto závěrečného účtu jsou údaje:
1. o plnění příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby, které jsou obsahem výkazu
Fin 2-12M, tj. výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, který je přílohou k tomuto závěrečnému účtu města ( příloha č.1);
2. o některých dalších finančních operacích, které jsou obsahem výkazu ROZVAHA-BILANCE
organizačních složek státu a územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, který
je přílohou k tomuto závěrečnému účtu města ( příloha č.2);
3. o tvorbě a užití fondů města;
4. o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem;
5. o vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu.
6. o výpočtu ukazatele dluhové služby ( příloha č.3)
7. o poskytnutých veřejných podporách
Součástí závěrečného účtu města je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle §17
zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č.420/2004 Sb., zpracována externím auditorem Ing.Petrem
Oherou, která je formou přílohy nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu města.
Výše uvedené přílohy jsou k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu a budou
k dispozici při projednávání závěrečného účtu ve finančním výboru a v zastupitelstvu města.

Ad 1. - Plnění příjmů a výdajů
Z přehledu plnění příjmů a výdajů města za rok 2008, který zpracoval finanční odbor, kde jsou
agregovaná data za oddíly a paragrafy (tj. za jednotlivé oblasti činností města) výkazu Fin 2-12M
vyplývá, že za sledované období, tj. rok 2008, město dosáhlo příjmů ve skutečné výši (po konsolidaci)
184,64 mil. Kč, což představuje 101,41 % příjmů upraveného rozpočtu (dále jen UR). Výdaje města,
po konsolidaci činily za rok 2008 181,1 mil. Kč, což představuje 90,34 % výdajů. Z toho běžné výdaje
dosáhly hodnoty 153,8 mil. Kč a kapitálové výdaje 27,3 mil. Kč.
a) příjmy
Daňové příjmy dosáhly výše 61,2 mil. Kč, což představuje nárůst o 9,92 % oproti roku 2007 ,
nedaňové vlastní příjmy dosáhly výše 19,15 mil. Kč, což odpovídá nárůstu o 6,5 % oproti roku 2007.
Kapitálové příjmy dosáhly výše 10,56 mil. Kč, což odpovídá nárůstu o 217,3 % k roku 2007. Vysoký
nárůst je způsoben prodejem nemovitého majetku města – např. 360,5 tis. Kč pozemek
s příslušenstvím Balaton, 3.634,4 tis. Kč dům Wolkerova 834 a 835, 807.4 tis. Kč rodinný dům
Hasičská 684, 1.450 tis. Kč areál Oderská, dále byty a pozemky. Investiční transfery (dotace) dosáhly
8,5 mil.Kč, což odpovídá meziročnímu poklesu o 41,8 %.

Kapitálové příjmy byly dle uvedené tabulky tvořeny investičními transfery (dotacemi) a příjmy z
prodeje nemovitostí a ostatních nemovitostí (byty a pozemky) :
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Tabulka č.1 - Kapitálové příjmy a přijaté investiční transfery(dotace) roku 2008 (porovnání s rokem 2007)
rozp.

rok 2007

text ( údaje v tis.Kč)

položka

skutečnost

3111

Příjmy z prodeje pozemků

3112

Příjmy z prod.ost.nem.a jejich částí

3113
4213,6
4222

rok 2008
skutečnost

1 101,8
2 227,6
0,8
13 738,4
838,2
17 906,8

Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhod.maj.
Invest. přijaté transfery (dotace) ze stát.fondů
Investiční přijaté dotace od krajů
CELKEM

2 268
8 265
32
8 108
375
19 048

V následující tabulce č.2 – Daňové příjmy a výnosy z místních poplatků – porovnání s rokem 2007 je
možné vysledovat, že nejen co do absolutní výše v rámci sledovaného roku 2008, ale i co do výše
růstu či poklesu oproti roku 2007 dosáhly daňové příjmy v mnoha případech významných změn.
U daně z příjmu právnických osob došlo k výraznému nárůstu o 24,2 %. Naopak k poklesu o
4,4 % u daně z příjmů FO ze závislé činnosti a u daně z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
dokonce pokles o 13,3 % . Příčinu lze hledat nejenom ve změně legislativy, ale i ve vyhraněnosti
existence živnostenského podnikání.
Výtěžek z daně z příjmů FO z kapitálových výnosů dosáhl obdobně jak v roce předešlém
výrazný nárůst (30,2 %), avšak z hlediska absolutní částky nehraje v plnění rozpočtu významnější roli.
Plynulý růst je možné zaznamenat u daně z přidané hodnoty. Navýšení příjmů z této daně dosahuje
oproti roku předešlému 3.067,7 tis. Kč, což významným prvkem vývoje daňových příjmů roku 2008.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu zaznamenal oproti roku 2008 nárůst
o 8,2 %,
způsobený z převážné části meziročním navýšením místního poplatku o 40,- Kč na osobu a rok, což se
týká i staveb sloužících k rekreaci.
U místního poplatku ze psů je vykazován meziroční přetrvávající mírný pokles. Místní poplatek k
za užívání veřejného prostranství vykazuje meziročně značný výkyv, způsobený nízkým počtem aktivit,
podléhajícímu zpoplatnění.
V roce 2008 je ještě možné zaznamenat příjmy, týkající se období 2007, ze zrušených místních
poplatků, a to poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity.

Tabulka a. 2 - Vybrané daňové příjmy a výnosy z místních poplatků roku 2008 – srovnání s rokem 2007

Oddíl-

Název příjmu

par.

Příjmy skutečné Příjmy skutečné 2008
2007 v tis.Kč

1111

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

1112

Daň z příjmů FO ze SVČ

1113

Růst(pokles) r.2008/ r.2007
v%

v tis.Kč

10.708

10.231,6

-4,4

1.494

1.362,5

-13,3

Daň z příjmů FO z kap. výnosů

650

846,6

30,2

1121

Daň z příjmů právnických osob

11.804

14.663,2

24,2

1211

Daň z přidané hodnoty

17. 881

20.948,7

17,2

1337

Poplatek za likvidaci kom.odpadu.

2. 533

2.740,4

8,2

Oddíl-

Název příjmu

par.
1341

Příjmy skutečné Příjmy skutečné 2008
2007 v tis.Kč

Poplatek ze psů
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v%

v tis.Kč

158

155,4
2

Růst(pokles) r.2008/ r.2007

-1,8
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1342

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

26,5

8,9

-66,4

1343

Popl. za užívání veřejného prostranství

68,9

165,2

139,9

1344

Poplatek ze vstupného

25,2

0

0

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

29,2

5,9

-79,8

1347

Popl. za provoz výher.hracích automatů.

746,1

620,7

-16,8

1511

Daň z nemovitostí

2.241,4

2.069,8

-7,6

Přijaté neinvestiční transfery (dotace) dosáhly výše 85,24 mil. Kč, což je nárůst o 5,5 % oproti
minulému roku. Na této výši se podílí dotace(transfery) na sociální dávky částkou 66,8 mil. Kč.

b) výdaje
Rozdíl mezi příjmy a výdaji po konsolidaci činí 3,53 mil. Kč. Celkový stav finančních prostředků
města k 31.12.2008 činil 22,02 mil. Kč (včetně účelových fondů – fond rozvoje bydlení, fond
zaměstnavatele a neúčelového fondu rozvoje a rezerv ).
Vratka zůstatků nečerpaných dotací výši 3.719.123,- Kč byla uhrazena v koncem ledna 2008.
Jelikož podrobné zprávy za jednotlivé oblasti činností města a jejich rozbory byly již vedoucími
odborů a oddělení či řediteli příspěvkových organizací ZM předloženy a schváleny, táto zpráva o
závěrečném účtu se nezabývá jejich podrobnějším rozborem ve vztahu k plněním rozpočtu.

Ad 2. - Další finanční operace
Úhrn aktiv města Vítkova v roce 2008 dosáhl 600.571 tis. Kč, z toho stálá aktiva činila
559.624 tis. Kč a oběžná aktiva 40.946 tis. Kč. Nárůst aktiv, od počátku roku činil 16.845 tis. Kč,
byl zapříčiněn z převážné části růstem stálých aktiv. Na této výši má rozhodující vliv zařazení investic
do majetku ( stavby – Selská-Opavská 1.419,7 tis. Kč, Podhradí 6.559,8 tis. Kč a samostatné movité
věci – rozhlas 636 tis. Kč, Scatepark 450 tis. Kč), ale i vyřazení majetku ( stavby – Oderská č.188
2.611,4 tis.Kč, samostatné movité věci - auto Škoda Felicia 368,7 tis. Kč).
Pasiva celkem dosáhla k 31.12.2007 výše 600.571 tis. Kč. Ta jsou tvořena vlastními zdroji ve
výši 585.309 tis. Kč (ovlivněno nárůstem Fondu dlouhodobého majetku ve výši 14.202 tis. Kč) a
cizími zdroji ve výši 15.262 tis. Kč, tvořenými neuhrazeným dlouhodobý bankovním úvěrem a
krátkodobými závazky .

Ad 3. - Tvorba a užití fondů města
Z finančních fondů město tvoří účelové fondy a to fond zaměstnavatele a fond rozvoje bydlení
a fond rozvoje a rezerv. Dle rozpočtu na rok 2008 schváleného ZM dne 27.2.2008,pod. č.usnesení
616/10, činila dotace do fondu zaměstnavatele 3,0 % , tj. 770.000 Kč. Pro výpočet skutečné dotace je
použita hodnota objemu vyplacených mezd zaměstnanců městského úřadu a hodnota objemu odměn
zastupitelů.
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Fondu rozvoje bydlení (dále jen FRB) byl tvořen dotací ve výši 40% z výnosu z prodeje
bytových domů a bytů za rok 2007. Pravidla k poskytování půjček,tvorbě a užití účelových prostředků
z FRB města Vítkova č. 20/2007, čl.2. odtst.1 , stanoví tvorbu ve výši 30 – 50 % výnosů z prodeje
obytných domů a bytů za předchozí rok. Usnesením zastupitelstva ze dne 30.4.2008 č.717/11 bylo
stanoveno 40% výnosů z prodeje, v absolutním vyjádření 545.640,- Kč. Oba fondy byly čerpány
v souladu se schváleným rozpočtem města.
Přehled čerpání fondu zaměstnavatele(FZ) v roce 2008:
PS k 1.1.2008
Příjmy:

103.958,34
647.545,11

Kč
Kč

z toho:
- úroky
- dotace města – 3,0 %
- poplatky za chatu

561,00 Kč
641.944,11 Kč
5.040,00 Kč

Výdaje:

682.056,60 Kč
z toho:

- příspěvek na stravování
- příspěvek na vitamíny
- penzijní připojištění
- osobní konta zaměstnanců
- dary k pracovním a živ.výročím
- náklady na údržbu a provoz chaty
- poplatky / vedení účtu,poštovné)
- schůze zaměstnanců-občerstvení
- příspěvek na zájezd
- příspěvek OS
KS k 31.12.2008

360.629,00
43.000,00
72.600,00
88.456,00
21.500,00
18.748,10
3.763,50
3.868,00
66.400,00
2.092,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

69.446,85

Kč

Přehled čerpání fondu rozvoje bydlení (FRB) v roce 2008:
PS k 1.1.2008

2. 332.086,42

Kč

1.058.520,42

Kč

- příjmy z úroků
- splátka půjček – občané
- dotace z rozpočtu města

81.600,32
431.280,10
545.640,00

Kč
Kč
Kč

Výdaje:

1.110.726,50 Kč

Příjmy :
z toho:

z toho:
- objem půjček občané
- objem půjček SVJ
- služby peněžních ústavů
- vratka přeplatku půjčky
KS k 31.12.2008
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604.114,00
500.000,00
4.459,50
2.153,00

Kč
Kč
Kč
Kč

2.279.880,37

Kč
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Fondu rozvoje a rezerv (dále jen FRR) je neúčelovým fondem, sloužícím zpravidla v přelomu roku
k převodu rozpočtových účtů – hospodářského výsledku města. Platná smlouva o pronájmu lesa,
uzavřená mezi Městem Vítkov a Technickými službami města Vítkova, příspěvkovou organizací,
stanovuje povinnost Městu Vítkov tvořit rezervní fond. K tomuto účelu je proto využíván existující FRR.
Přehled čerpání fondu rozvoje a rezerv v roce 2008:

PS k 1.1.2008

632.150,82 Kč
15. 710. 035,81 Kč

Příjmy :
z toho:
- příjmy z úroků
- tvorba fondu dle množství vytěženého dříví
- převod z rozpočt.účtů(hosp.výsledek města)

Výdaje :

5.310,17 Kč
215.280,00 Kč
15.489.445,64 Kč

15.837.090,14 Kč
z toho :

- převod z rozpočt.účtů (hosp.výsledek města)
- příspěvek TS(opravy lesních cest, nákup auta)
- služby peněžních ústavů
KS k 31.12.2008

15.489.445,64 Kč
345.535,00 Kč
2.109,50 Kč
505.096,49 Kč

Ad 4. – Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
V souladu s §27, odst.5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
provádí zřizovatel kontrolu hospodaření příspěvkových organizací. Vzhledem k tomu, že podrobné
rozbory hospodaření PO byly projednány a vzaty na vědomí zastupitelstvem města na zasedání dne
24.2.2009, předkládá FO na tomto místě pouze uvedení závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem
na rok 2008 a docílené plnění:

TECHNICKÉ SLUŽBY města Vítkova
na provoz
plán účetních odpisů
hospodářský výsledek
příspěvek
v tis. Kč
v tis.Kč
v tis. Kč
plánovaný /tis.Kč/
10.730,12
2.017,6
0
skutečný /tis. Kč/
10.728,75
546,2
- 759,68
Usnesením RM 1431/46 ze dne 24.2.2009 byly výsledky hospodaření schváleny,včetně rozdělení zisku. Účetní odpisy byly
použity ke krytí investičního fondu.
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SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU města Vítkova
na provoz
plán účetních odpisů
hospodářský výsledek
příspěvek
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
plánovaný /tis.Kč/
1.550
338,9
0
skutečný /tis. Kč/
2.050
338,7
314,04
Usnesením RM 1432/46 ze dne 24.2. 2009 byly výsledky hospodaření schváleny,včetně rozdělení zisku.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTKOV, KOMENSKÉHO 754
na provoz
plán účetních odpisů
hospodářský výsledek
příspěvek
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
plánovaný /tis.Kč/
5.472,89
970
0
skutečný /tis. Kč/
5.393,97
933,9
31,28
Usnesením RM 1435/46 ze dne 24.2. 2009 byly výsledky hospodaření schváleny,včetně rozdělení zisku.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTKOV, OPAVSKÁ 22
na provoz
plán účetních odpisů
hospodářský výsledek
příspěvek
v tis. Kč
v tis.Kč
v tis. Kč
plánovaný /tis.Kč/
3.645,34
476
0
skutečný /tis. Kč/
3.416,46
475,95
21,18
Usnesením RM 1433/46 ze 24.2. 2009 byly výsledky hospodaření schváleny,včetně rozdělení zisku.

MATEŘSKÁ ŠKOLA VÍTKOV, HUSOVA 629
na provoz
plán účetních odpisů
hospodářský výsledek
příspěvek
v tis. Kč
v tis.Kč
v tis. Kč
plánovaný /tis.Kč/
2.651,00
488
0
skutečný /tis. Kč/
2.651,00
497,47
135,82
Usnesením RM 1434/46 ze 24.2. 2009 byly výsledky hospodaření schváleny,včetně rozdělení zisku.

Ad5. – Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje
Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v průběhu roku 2008, bylo
dle požadavku poskytovatelů provedeno řádně a jak vyplývá z níže uvedené bilance dotací
poskytnutých a čerpaných v roce 2008 činil již zmiňovaný přeplatek 2.350.837 Kč a byl převeden
zpět do příslušného rozpočtu v roce 2009.
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BILANCE TRANSFERŮ (DOTACÍ)
POSKYTNUTÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ NEBO EU:
účelový znak

00201
00211
00327
00325
00321
00345
00358
00370
13101
13235
13306
14004
14005
14876
15091
17880
29004
29008
33160
92703
98193
98116
98216
CELKEM
poznámky :

*)
**)
***)
****)
*****)

název

příjem v Kč

Dotace na opravu hřbitovní zdi
Neinvestiční přijatá dotace JSHD
Dotace KÚ na výchovu lesních porostů a vyklizování
Vytvoření Školního informačního centra
Vytvoření Školního informačního centra
Výkon regionálních funkcí knihovny
Dotace – komunitní plánování
Kompostárna v areálu skládky TKO Nové Těchanovice
Aktivní politika zaměstnanosti
Příspěvek na péči podle zákona 108/2006 Sb.
Ostatní dávky sociální výpomoci
Neinvestiční dotace na požární ochranu
Projekt prevence kriminality
Podpora prvence kriminality- program 114050
Program péče o krajinu
Regenerace panel.sídliště – Wolkerova - Budišovská
Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melior.a zpev.dřevin
Náklady na činnost odbor.lesního hospodaře
Projekty rómské komunity
Výstavba nájemních bytů v obcích
Účelová dotace na výdaje při volbách do Senátu a zast.krajů
Účelová neinvestiční dotace obcím
Sociálně právní ochrana dětí
x

450.000
0
123.184
163.553,68
28.862,42
323.000
183.000
375.000
54.000
47.700.000
17.800.000
26.000
10.000
808.000
383.100
4.000.000
94.950
303.981
18.000
3.300.000
175.000
421.953
1.165.656
77.907.276,1

výdej v Kč

vrácený rozdíl v Kč

450.000
1.034,50
228.000
163.553,68
28.862,42
323.000
136.789
0
154.000
47.164.000
19.661.634
26.000
10.000
808.000
383.100
4.000.000
94.950
303.981
18.000
3.300.000
200.357,58
429.118
1.263.699
79.148.311,18

0
*
*
0
0
0
***
**
*
****
1.090
**** 1.198,61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.357,58
****
*****
1.367
x

rozdíl je výdajem příjmů z min.rozpočtového období
výdej bude uskutečněn v jiné rozpočtovém období
mimo uvedený vrácený rozdíl je částka 9.418,- výdajem roku 2009
vratky části dotace z minulého rozpočtového období
vyšší čerpání než příjem dotace (1.367,-) a vrratky části dotace z minulého rozpočtového období ( 96.676,-)

Ad 6. – Výpočet ukazatele dluhové služby

Ukazatel dluhové služby k 31.12.2008, dle metodiky MF ČR z roku 2005, dosáhl 2,2 %.
Výdaje na dluhovou službu činily v roce 2008, ve finančním vyjádření 2.115,94 tis, Kč.

Ad 7. – Přehled o poskytnutých veřejných podporách cizím subjektům
Název příjemce veřejné podpory

Údaje za rok 2008

( fyzická i právnická osoba)

celkem v Kč

Základní škola Vítkov, Náměstí Jana Zajíce 1

20.000

Základní umělecká škola Vítkov

32.000

Gymnázium Vítkov

20.000
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KSVČ Juventus, Centrum Vítkov

34.000

Svaz postižených civilizačními chorobami

14.000

Český svaz chovatelů , ZO Vítkov

15.000

Český svaz včelařů , ZO Vítkov

7.000

Sdružení dobrovolných hasičů Jelenice

5.000

Automotoklub Vítkov, Slezský veterán klub

10.000

Český kynologický svaz , ZO Vítkov

12.000

Divadelní a šermířská společnost ARCUS

5.000

Asociace turistických oddílů mládeže ŠLÁPOTY

5.000

Karate klub Vítkov

9.000

Halušková

12.000

Sdružení stolních tenistů města Vítkova

13.000

Tělovýchovná jednota Vítkov

85.000

Fotbal klub Klokočov

10.000

Kopal Daniel

12.000

Střední škola Vítkov, Podhradí

35.000

SKLH Vítkov

8.000

Záchranná stanice ČSOP Bartošovice

5.000

Pěvecký sbor Komenský při Gazel centrum, s.r.o.

25.000

Domov Vítkov, příspěvková organizace

5.000

Asociace rodičů a přítel zdravotně postižených dětí v ČR , Klub – Zvoneček , Odry

15.000

Římskokatolická církev, farnost Vítkov a Klokočov

45.000

CELKEM

458.000

Závěr:
Poslední součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2008, který provedl externí auditor Ing.Petr Ohera ze společnosti OK – AUDIT, s.r.o.
Tento přezkum, který proběhl ve dnech 05.11.2008 a 12.5.2009, potvrdil systematické odvádění
dobré práce pracovníků finančního odboru a nezpochybnitelnost výsledků hospodaření Města
Vítkova.
Závěr přezkoumání byl dle § 10 zákona, odst.4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb. zhodnocen
výrokem „Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Ing.Milan Grestenberger
vedoucí finančního odboru
Závěrečný účet – 2008.doc
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STAV AKTIV A PASIV MĚSTA VÍTKOVA
( srovnání v období 2006- 2008 )
Číslo
Řádku

AKTIVA / Kč /
A.
Stálá aktiva

příloha č.2

Stav 31.12.2006

Stav 31.12.2007

(1.1.2007)

(1.1.2008)

Stav 31.12.2008

01

530.459.419,22

545.247.401,78

559.624.547,34

1.
Dlouhodobý nehmotný majetek

09

4.151.539,44

4.783.187,54

4.602.433,54

2.
Oprávky k dlouhodobému nehmot.majetku

15

0,00

0,00

0,00

26

526.225.879,78

540.382.214,24

554.940.113,80

16

128.646.351,00

129.253.594,00

130.367.494,00

17

23.180,00

23.180,00

23.180,00

18

345.163.100,24

357.843.201,94

363.043.945,29

19

38.112.689,43

38.329.881,43

40.033.721,73

22

11.181.069,71

11.539.609,81

11.809.591,92

24

3.099.489,40

3.392.747,06

9.662.180,76

( z toho )

3.
Dlouhodobý hmotný majetek
Z toho
Pozemky
Z toho
Umělecká díla a předměty
Z toho
Stavby
Z toho
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Z toho
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Z toho
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Z toho
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

25

0,00

0,00

0,00

4.
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

33

0,00

0,00

0,00

5.
Dlouhodobý finanční majetek

41

82.000,00

82.000,00

82.000,00

42

31.265.979,90

38.440.817,66

40.946.522,62

51

47.844,30

49.312,50

52.904,70

75

8.462.457,94

10.008.634,80

9.260.547,01

58

4.685.504,04

6.008.196,00

4.396.476,77

B.
Oběžná aktiva

( z toho )

1.
Zásoby
2.
Pohledávky
Z toho
Pohledávky za rozpočtovými příjmy
Z toho
Daňové pohledávky ( daň z příjmů)
Z toho
Pohledávky za zaměstnanci a jiné pohledávky

61

0,00

0,00

0,00

74

3.776.953,90

4.000.438,80

4.864.070,24

3.
Finanční majetek

89

60.430,71

58.170,14

346.415,78

119

22.695.246,95

28.324.700,22

31.286.655,13

90

16.161.076,68

23.748.445,64

25.922.870,95

93

3.318.976,91

3.076.227,48

2.854.423,68

109

3.215.193,36

1.500.027,10

2.509.360,50

124

0,00

0,00

0,00

125

561.725.399,12

583.688.219,44

600.571.069,96

4.
Prostředky rozpočtového hospodaření
Z toho
Základní běžný účet
Z toho
Běžné účty peněžních fondů
Z toho
Poskytnuté návratné finanční výpomoci
5.
Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV
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PASIVA / Kč /

Číslo
Řádku

Stav 31.12.2006

Stav 1.1..2008

(1.1.2007)

(31.12.2007)

Stav 31.12.2008

C. Vlastní zdroje krytí stál. a
oběžných aktiv (z toho)

126

548.331.184,93

570.842.577,40

585.308.945,68

1.
Majetkové fondy

131

531.434.193,30

545.783.177,46

559.985.339,42

2.
Finanční a peněžní fondy

138

4.534.170,27

4.155.254,58

4.646.348,18

3.
Zvláštní fondy

141

0,00

0,00

0,00

4.
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

151

2.000.000,00

0,00

0,00

5.
Hospodářský výsledek

158

10. 362.875,36

20. 904.145,36

20. 677.258,08

D.
Cizí zdroje

( z toho )

159

13.394.214,19

12.845.642,04

15.262.124,28

1.
Rezervy zákonné

160

0,00

0,00

0,00

2.
Dlouhodobé závazky

166

0,00

0,00

0,00

189

3.134.214,19

4.165.642,04

8.162.124,28

Z obchodního styku

172

2.299.123,48

2.869.340,90

2.230.119,50

Za zaměstnanci

176

9.952,00

22.753,00

37.560,00

Ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

179

702.901,00

746.958,00

835.261,00

Z daní a poplatků

184

147.289,00

173.079,00

159.943,00

4.
Bankovní výpomoci a půjčky

196

10.260.000,00

8.680.000,00

7.100.000,00

5.
Přechodné účty pasivní

201

0,00

0,00

0,00

ÚHRN PASIV

202

561.725.399,12

583.688.219,44

600.571.069,96

3.
Krátkodobé závazky

(z toho)

Poznámka:
Data položek uvedených v tabulce jsou obrazem výkazů ROZVAHA-BILANCE územního samosprávného celku, příspěvkových
organizací a regionálních rad , sestavených za účetní období roku 2007 a 2008.
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Příloha č.3

Výpočet ukazatele dluhové služby
Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.
Název položky

Číslo
řádku

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Odkaz na rozpočtovou

Stav k

skladbu

31.12. 2008

daňové příjmy (po konsolidaci)

Třída 1

61.203,89

nedaňové příjmy (po konsolidaci)

Třída 2

19.152,27

přijaté dotace finanční vztah

položka 4112 + 4212

15.069,87

dluhová základna

ř.1 + ř. 2 + ř. 3

95.426,03

úroky

položka 5141

386,08

splátky jistin a dluhopisů

položky 8xx2 a 8xx4

splátky leasingu

položka 5178

dluhová služba

ř. 5 + ř. 6 + ř. 7

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY
v %

ř. 8 děleno ř. 4 * 100

1.580,00
149,88
2.115,94
2,2

(zpracováno dle metodiky MF ČR, schválené usnesením vlády ČR č. 346, o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby ze dne 14.4.2004)

dluhová služba_ * 100 = ukazatel dluhové služby ( % )
dluhová základna
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