Závěrečný účet města Bezdružice za rok 2017
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)
l) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v tis. kč)
Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31. 12. 2017

Třída l - Daňové pří,jmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové přjjmy
Třída 4 - přijaté dotace
a převody z rozpočtových
účtů a z vlastních fondů

16 168,69
5 817,27
0,00

-539,55
886,47
133,44

15 629,14
6 703,74
133,44

15 629,13
6 703,06
133,44

% plnění
k upravenému
.
rozpočtu
99,99
99,98
100,00

15 337,50

-6 339,64

8 997,86

8 997,86

100,00

příj my celkem

37 323,46

-5 859,28

31 464,18

31 463,49

99,99

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
výda,je celkem
Saldo: Pří,jmy - výda,je
Třída 8 - financování
Financování celkem
Přebytek (-), ztráta (-F)

35 447,59
l 327,87
36 775,46
548,00
-548,00
-548,00

-8 424,26
3 885,79
-4 538,47

27 023,33
5 213,66
32 236,99
-772,83
772,83
772,83

27 015,00
5 213,66
32 228,66
-765,18
765,18
765,18

99,96
100,00
99,97
99,01

Udaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. l a jsou k nahlédnutí na Městském úřadě
Bezdružice v úředních hodinách nebo na úřední desce města Bezdružice (výkaz Fin 2 - 12 m
v plném členění dle platné rozpočtové skladby).
Daňové a nedaňové příjmy byly naplněny vzhledem k upravenému rozpočtu téměř na 100%
a kapitálové příjmy také. Kapitálové příjmy byly tvořeny prodejem pozemků v hodnotě
113 435 Kč.
U třídy 4 - přijaté dotace byly příjmy naplněny ve výši 100 % ve srovnání k upravenému
rozpočtu. V tabulce je u třídy 4 uvedena částka 8 997 860,57 KČ. Tato částka je tvořena
z převodů z rozpočtových účtů a vlastních fondů ve výši 4 931 952,57 KČ a dotací ve výši
4 065 908 KČ, např. dotace na volby prezidenta ČR ve výši 30 000 KČ, dotace na volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 18 307 KČ, dotace na výkon sociální práce
ve výši 44 000 KČ od MPSV, příspěvek na výkon přenesené působnosti ze státního rozpočtu
ve výši l 139 000 KČ, dotace od Úřadu práce na podporu zaměstnanosti ve výši l 334 969 KČ,
dotace pro JSDH ve výši 36 241 KČ, dotace na podporu hospodaření v lesích 26 100 KČ
od PK, dotace na pečovatelskou službu od PK ve výši 7 141 KČ, dotace od MZe na obnovu
lesů sadbou ve výši 36 390 KČ, dotace od PK pro JSDH ve výši 38 000 KČ, dotace na lesní
hospodářský plán od MZe ve výši 43 617 KČ, dotace od MMR na projekt ,,Zábava nejen pronáctileté" ve výši 366 844 KČ, investiční dotace od PK na dokončení parkoviště č. 2 v ulici
Na Sídlišti ve výši 250 000 KČ a na retoping atletické dráhy před ZŠ Bezdružice ve výši
150 000 KČ, finanční odměna od PK za ocenění v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku
2017 ve výši 10 000 kč, průtokový transfer pro ZŠ na bezpečné branky ve výši 45 000 KČ
a na projekt s názvem ,,ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice 22" ve výši 469 299 KČ, uhrazené náklady
za projednané přestupky od obcí ve výši 21 000 KČ.

Běžné výdaje - měli jsme tři nedočerpané dotace. Dotace na přípravné práce na volby
prezidenta ČR. Nedočerpaná částka ve výši 28 309 KČ byla vrácena kraji dne 16. l. 2018.
Ve stejný den byla vrácena i nevyčerpaná dotace na volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ve výši 2 849,07 KČ. Nedočerpaná dotace pro JSDH ve výši 3 200 KČ byla
vrácena kraji dne 3 l. l. 2018.
Kapitálové výdaje - čerpány na lesní hospodářský plán ve výši 14 401 Kč, na sběrný dvůr
ve výši 115 000 KČ, nákup služebního automobilu ve výši 465 784 KČ, investiční příspěvek
ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice na retoping atletické dráhy ve výši 227 224 kč, projektová
dokumentace na úpravu křižovatky silnice III/201 61 MK Revolučních Gard ve výši
177 870 KČ, dokončení parkoviště č. 2 v ulici Na Sídlišti ve výši 400 187 Kč, polohopis
a výškopis cyklostezky ve výši 8 000 KČ, odkanalizování ulice K Lesu a fotbalového hřiště
ve výši 441 846,02 KČ, příprava rekonstrukce osvětlení tělocvičny ZŠ Bezdružice ve výši
10 285 KČ a modernizace tělocvičny ve výši 6 050 KČ, vybudování hřiště v rámci projektu
,,Zábava nejen pro-náctileté" ve výši 524 064 KČ, studie na obnovu domu č. p. 32 ve výši
269 104 KČ, nákup služebního automobilu pro technické služby ve výši 199 999 KČ a nákup
traktoru včetně příslušenství ve výši l 498 120 KČ, nákup pozemku od ZD Vlčák Černošín
ve výši 45 012 KČ, zpracování pasportu a ekonomického posouzení veřejného osvětlení ve
výši 37 002 KČ, investiční příspěvek ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice na systém pro regulaci topení
ve výši 547 779 kč a půjčka ve výši 150 000 KČ na totožnou akci, čerpání půjček z frb
v celkové výši 75 935 kč.
2) Stav účelových fondů a finanČních aktiv
Město má zřízeny dva účelové fondy: fond rozvoje bydlení u České spořitelny, a. s. a sociální
fond zřízený u ČSOB, a. s.
a) Fond rozvoje bydlení u ČS
stav k 31. 12. 2017
591 902,93 KČ
Příjmy tohoto fondu tvoří splátky poskytnutých půjček, výdajem fondu jsou půjčky
poskytnuté občanům dle ,,Zásad použití prostředků fondu rozvoje bydlení města Bezdružice"
schválených ZM dne 12. 9. 2007 a upravených dne 14. 10. 2009. V roce 2017 byly z tohoto
fondu poskytnuty dvě půjčky v celkové výši 122 957 KČ.
b) Sociální fond
stav k 31. 12. 2017
126 001,62 KČ
Tvorba a čerpání fondu se řídí vnitřním předpisem č. 14 ,,Zásady hospodaření s prostředky
sociálního fondu pracovníků města Bezdružice."
K 31. 12. 2017 Činily zůstatky na běžných účtech celkem 4 684 249,70 KČ.
Jedná se o tyto účty:
ÚČet číslo
Vedený u
Konečný zůstatek v KČ

125721872/0300
94-4513401/0710
1981434379/0800

ČSOB, a. S.
ČNB
ČS, a. S.

913 189,19KČ
967 624,13 Kč
2 803 436,38 Kč

Město Bezdružice zřídilo dne ll. 6. 2013 běžný účet u České spořitelny, a. s., číslo účtu
20183-1981434379/0800, určený na výběr peněžních jistot z nájemních smluv na byty
ve vlastnictví města. K 3 l. 12. 2017 byl zůstatek tohoto účtu 79 3 14,56 KČ.

3) Úvěry a půjčky
Úvěry a půjčky města k 31. 12. 2017 Činily celkem 15 445 527,99 KČ.
Jedná se o úvěry u těchto bank:
ÚČet číslo
Vedený u

Komterm s. r. o.
ČS, a.s.
ČS, a.s.
ČS, a.s.
Volkswagen financial services

317441429/0800
391969459/0800
391698409/0800

4)

Konečný zůstatek v KČ
225 352 KČ
l 498 120 Kč
2 198 000 Kč
11 451 758,36 Kč
72 297,63 KČ

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Rada města Bezdružice dne 19 2. 2018 pod usnesením č. 83/Cl1/2018 schválila Základní
škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole Bezdružice, příspěvkové organizaci
rozdělení zisku z výsledku hospodaření za rok 2017 a pod usnesením č. 83/Cl0/2018 roční
uzávěrku k 31. 12. 2017:
-

Převedení částky ve výši 10 390,27 KČ do rezervního fondu s možností posílení
investičního fondu se souhlasem zřizovatele k provedení oprav a udržování majetku,
čerpání k nákupu vybavení atd. Čerpání bude prováděno po dohodě se zřizovatelem.
Do rezervního fondu SÚ 414 byla převedena nevyčerpaná záloha na projekt EU
OPVK šablony ve výši 320 618 KČ, na začátku roku bude převedena dle zásad ČÚS.

Konečné zůstatky
k 31. 12. 2017
ZŠ, MŠ a ZUŠ

Rezervní
fond
355 720,35

Fond
odměn
7 600

Fond
investiční
10 209

Odvod
zřizovateli
O

Výsledek
hospodaření
10 390,27

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně výkazů je obsahem přílohy č. 2,
která je k nahlédnutí na MěÚ Bezdružice v úředních hodinách nebo na úřední desce města.
5)

VyúČtování finančních vztahů ke státnímu rozpoČtu a ostatním rozpoČtům
veřejné úrovně (v tis. KČ)

Dotace do rozpoČtu města za rok 2017 Činily celkem 4 066 tis. kč. Rozpis přijatých dotací
a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
poskytovatel

UŽ

účel

položka

upravený
rozpočet
v tis. Kc

ce!panl
V tis. Kč

,l,

MF VPS

98008

D°tace na volby
prezidenta
ČR

4111

30,00

30,00

100

MF VPS

98071

Dotace na volby do
Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

4111

18,31

18,31

100

Dotace na výkon
státní správy

4112

l 139,00

l 139,00

100

l 334,97

100

KÚPK
Úřad práce
Tachov a
Plzeň-sever

13 101

Dotace na VPP

4116

l 334,97

MPSV

13015

Dotace na výkon
sociální práce

4116

44,00

44,00

100

14004

Dotace pro JSDH

4116

36,24

36,24

100

MVGŘHZS
ZOV

MZe

29014

MŠMT

33063

Obce a města

Finanční příspěvek na
obnovu sadbou
průtokový transfer
ZŠ, MŠ a ZUŠ

4116

36,39

36,39

100

4116

469,30

469,30

100

Bezdružice
Přestupky

4121

21,00

21,00

100

KÚPK

Dotace na podpo'u
hospodaření v lesích

4122

26,10

26,10

100

KÚPK

Dotace na
.
pečovatelskou sluzbu
Průtokový transfer

4122

7,14

7,14

100

KÚPK

4122

45,00

45,00

100

KÚPK

ZŠ, MŠ a ZUŠ
Bezdružice na
bezpečné branky
Dotace JSDH

4122

38,00

38,00

100

KÚPK

Finanční odměna za
ocenění v soutěži

4122

10,00

10,00

100

4216

43,62

43,62

100

4216

366,84

366,84

100

4222

250,00

250,00

100

4222

150,00

150,00

100

MZe

29519

MMR

17928

KÚPK
KÚPK

,,Vesnice roku 2017"
Dotace na lesní
.. . .
hospodarsky plan
Dotace na projekt
,,Zábava nejen pronáctileté"
Dotace na dokončení
parkoviště č. 2 v ulici
Na Sídlišti
Dotace na retoping
atletické dráhy před
ZŠ Bezdružice

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017
Přezkoumání hospodaření města provedly pracovnice oddělení finanční kontroly Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Řízením dílčího přezkoumání byla pověřena Vendula Kotvanová
a řízením závěrečného přezkoumání byla pověřena Ing. Pavlína Melčová Bočanová.
Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., od 2. 10. 2017
do 4. 10. 2017 (dílčí přezkoumání) a ve dnech od 14. 3. 2018 do 15. 3. 2018 (konečné
přezkoumání).
Závěr zprávy:
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání za rok 2017
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
II. Při přezkoumání hospodaření ŮSC Bezdružice za rok 2017

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona Č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ŮSC Bezdružice za rok 2017
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona Č.420/2004 Sb.
IV. Při přezkoumání hospodaření ŮSC Bezdružice za rok 2017
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,92 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

14,14 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,05%

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona Č.420/2004 Sb. následující dluh územního
celku:
Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příMů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
,,Ověřily jsme poměru dluhu 49,11 % ŮSC Bezdružice k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly
přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Na základě předložených podkladů a
námi provedených postupů jsme dospěly k zjištění, že dluh ŮSC Bezdružice nepřekročil
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky."

V Bezdružicích dne 23. 3. 2018
Zpracovala: Romana Maroušková

Mgr. Jan Soulek
starosta města

Přílohy:
číslo l - výkaz Fin 2 - 12 M
číslo 2 - rozvaha
číslo 3 - výkaz zisku a ztráty
číslo 4 - přílohy
číslo 5 - roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně výkazů
číslo 6 - zpráva o přezkoumání hospodaření města
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