DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 14. 6. 2021

Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2020
Důvod předložení:
Zastupitelstvo města Usnesením č. 165/8/Z/2019 uložilo radě města realizaci
rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2020 v platném znění.
Dle § 43 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo
obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.
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1. Základní údaje
Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření
územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších
finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a
obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného
celku a jím zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním
fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
Základní informace k závěrečnému účtu jsou následující (jejich podrobnější členění je
uvedeno v následujících kapitolách a přílohách):

1.1. Rozpočet města
Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2020 byl schválen dne 16. 12. 2019
Zastupitelstvem města v souladu s § 84 odst. 2 písm. b), § 85 písm. c) a j) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jako schodkový s tím, že ztráta
ve výši 122 867,7 tis. Kč bude uhrazena z prostředků města vytvořených
v hospodaření předcházejících období. Dále budou z vlastních zdrojů uhrazeny jistiny
splatných úvěrů ve výši 32 710,6 tis. Kč.
V průběhu roku 2020 došlo v souladu s § 16, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, v platném znění, k těmto změnám rozpočtu:
Rozpočet 2020 [tis. Kč]

Příjmy

Výdaje

Výsledek

Základní schválení ZM

686 195,2

-809 062,9

-122 867,7

opatření doporučení
opatření č. 01/2020
2 7 . leden 2 02 0 RM opatření č. 02/2020
1 7 . únor 2 020 ZM opatření č. 03/2020
8. duben 2 020 RM opatření č. 04/2020
1 8. kv ěten 2 02 0 ZM opatření č. 05/2020
2 5. kv ěten 2 02 0 RM opatření č. 06/2020
1 5. čer v en 2 02 0 ZM opatření č. 07/2020
1 7 . srpen 2 02 0 RM opatření č. 08/2020
7 . září 2 020 ZM opatření č. 09/2020
5. ř íjen 2 02 0 RM opatření č. 10/2020
1 6 . listopad 2 02 0 ZM opatření č. 11/2020
1 8. listopad 2 02 0 RM opatření č. 12/2020
7 . pr osinec 2 02 0 ZM opatření č. 13/2020
2 5. leden 2 02 1 RM opatření č. 14/2020
2 2 . únor 2 02 1 ZM opatření na vědomí
2 5. leden 2 02 1 RM opatření č. 15/2020
2 2 . únor 2 02 1 ZM opatření na vědomí
Provedená rozpočtová opatření celkem

0,0
120,0
1,4
2 075,7
24 939,5
7 024,6
4 399,7
-53 620,0
-6 638,3
0,0
3 169,7
4 000,0
6 460,7
-12 808,3
19 028,4

0,0
-35 925,0
-1,4
0,0
-24 939,5
-41 672,6
-4 399,7
84 968,6
6 638,3
8 939,1
-3 169,7
3 688,5
-6 460,7
63 189,7
-19 028,4

0,0
-35 805,0
0,0
2 075,7
0,0
-34 648,0
0,0
31 348,6
0,0
8 939,1
0,0
7 688,5
0,0
50 381,4
0,0

1 216,4

-1 216,4

0,0

-630,5

30 610,8

29 980,3

685 564,7

-778 452,1

-92 887,4

1. ledna 2020
1 3 . leden 2 02 0 RM
1 3 . leden 2 02 0 ZM

Rozpočet 2020 celkem

Rozpočtová opatření v pravomoci Rady a Zastupitelstva města Uherské Hradiště tedy
znamenala, že rozpočet města ke konci roku 2020 očekával ztrátu ve výši 92 887,4 tis.
Kč. Splátky jistin úvěrů zůstaly beze změny.
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1.2. Rozpočtové hospodaření města
Bilance příjmů a výdajů Města Uherské Hradiště za sledované období, vč. porovnání
s předcházejícím účetním obdobím, je následující:
Základní rozpočtová skladba [tis. Kč]
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Výsledek

Rok 2020
Rozpočet

Rok 2019
Změna

Prosinec

103,9%

95,6%

744 937,2

87,9%

95,6%

-716 218,2

-30,3%

97,9%

28 719,0

Prosinec

685 564,7
-778 452,1
-92 887,4

712 514,3
-684 406,5
28 107,9

Financování bude vypořádáno těmito položkami (+ je čerpání fin.prostř.; - je spoření):
a) změna stavu dlouhodobých půjček města
-32 710,6
b) změna stavu finančních prostředků města
50 598,0
c) změna stavu portfolia správců cenných papírů
0,0
d) čerpání nového úvěru
75 000,0

-32 710,6
-70 397,3
0,0
75 000,0

-50 890,6
22 166,6
0,0
0,0

Skutečné hospodaření města Uherské Hradiště vykázalo k 31. prosinci sledovaného
období přebytek ve výši 28 108,1 tis. Kč s tím, že současně byly uhrazeny jistiny
splatných úvěrů v plánované výši 32 710,6 tis. Kč. Nebylo nutné realizovat původně
zamýšlený prodej cenných papírů, který byl v průběhu roku nahrazen přijetím úvěru
na kapitálové výdaje, jenž byl čerpán ve výši 75 000 tis. Kč. Přesto došlo meziročně ke
zlepšení likvidity města (rozdíl mezi finančními prostředky a dlouhodobými závazky
města) o 35 104,2 tis. Kč. Platební schopnost města byla po celou dobu bez problémů.
Bilance příjmů a výdajů je graficky vyjádřena takto:
1000 000,0

Příjmy celkem
800 000,0

Výdaje celkem
Výsledek hospodaření skutečný

600 000,0

Výsledek hospodaření plánovaný

400 000,0
200 000,0
0,0
-200 000,0
-400 000,0
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Rozpočet
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2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
2.1. Běžný rozpočet města
Rok 2020

Běžný rozpočet [tis. Kč]

Rozpočet

416 437,0
122 209,7
130 306,5
-626 041,5
42 911,7

tř. 1 - Daňové příjmy
tř. 2 - Nedaňové příjmy
tř. 4, sesk.pol. 41 - Neinvestiční transfery
tř. 5 - Běžné výdaje

Běžný rozpočet celkem

Rok 2019
Prosinec

Plnění

Změna

Prosinec

441 747,2
121 126,5
130 328,8
-548 213,8
144 988,7

106,1%

95,3%

463 516,0

99,1%

95,2%

127 254,5

100,0%

130,3%

100 034,8

87,6%

99,2%

-552 816,4

105,1%

137 988,8

800 000,0
700 000,0

Běžný rozpočet - příjmy
- výdaje
- výsledek skutečný
- výsledek plánovaný

600 000,0
500 000,0
400 000,0
300 000,0
200 000,0
100 000,0
0,0
-100 000,0
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Rozpočet

2.1.1. Běžné příjmy
Plán běžných příjmů byl splněn na 103,6 %, tzn., že proti plánu bylo ve skutečnosti
získáno o 24,2 mil. Kč více. Bližší zdůvodnění plnění je následující:
třída 1. – Daňové příjmy
Daňové příjmy jsou splněny na 106,1 % plánu. S ohledem na virovou pandemii a
vyhlášení nouzového stavu byla v prvním pololetí provedena razantní korekce ve
snížení očekávaných daňových výnosů. Protože druhé vyhlášení nouzového stavu
následovalo i na podzim, byl místo růstu očekáván meziroční propad ve výši 7 %.
V samém závěru roku bylo toto očekávání mírně korigováno (na propad DHP -6,1 %)
s tím, že vyšší výnosy budou převedeny do rozpisové rezervy na případnou
významnou změnu daňových zákonů, kterou stát připravoval v samém závěru roku, a
jež měla platit neprodleně poté.
S přihlédnutím k výše uvedeným okolnostem, tj. vyhlášený nouzový stav vč. tzv.
lockdown (karanténám či izolacím), jenž znamenal významné utlumení zejména
v sektoru služeb, se ekonomika státu, zejména díky výrobní sféře, meziročně propadla
„pouze“ o 5,6 %. Z pohledu města to znamenalo, že všechny daňové výnosy byly ve
skutečnosti vyšší, než předpokládal plán.
Nečekaně vyšší byly také příjmy daně z nemovitých věcí (plán 28,7 mil. Kč,
skutečnost 33,2 mil. Kč). Finanční úřad, který daň vybírá, prováděl kontroly
nedoplatků za využití nově nastavených mechanismů. Je předpoklad, že se jedná o
jednorázový výkyv plnění.
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třída 2. – Nedaňové příjmy
Splátky úvěrů, poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení, jsou plněny dle očekávání.
Druhová skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství je splněna na 131,7 %
celoročního plánu (tj. +0,37 mil. Kč). Jedná se o pronájem Kněžpolského lesa, u
něhož je přesnost výpočtu plánu vždy ovlivněna současně prováděnými úkony za
vlastníka lesa.
Druhová skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství je splněna na 111,7
% celoročního plánu. Vyšší plnění je způsobeno zejména správním řízením v oblasti
dopravy (0,9 mil. Kč), příjmy z parkovacích automatů (+0,5 mil. Kč) a příjmy
z pronájmu vodárenského majetku (+0,4 mil. Kč).
Druhová skupina 3 – služby pro obyvatelstvo je splněna na 95,9 % celoročního plánu.
Odchylky od plánu se týkaly zejména pronájmů a služeb kulturních památek (-2,2
mil. Kč) a bytového fondu (-2,9 mil. Kč). Naopak mírně vyšší byly výnosy z pronájmů
a služeb nebytového fondu (+1,4 mil. Kč), drobných pronájmů (+0,6 mil. Kč) a
separace odpadů (+0,3 mil. Kč).
Druhová skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti je splněna na 69,1 %
celoročního plánu. S ohledem na zanedbatelnou hodnotu (0,1 mil. Kč) není plnění
této třídy pro celkový výsledek rozhodující (je zde evidována veřejná sbírka a sociální
pohřby, jichž bylo proti plánu méně).
Druhová skupina 5 – bezpečnost je splněna na 113,0 % celoročního plánu. Zásadní
podíl této skupiny tvoří pokuty udělené městskou policií, jež byly plněny lépe, než
bylo očekáváno (+0,2 mil. Kč).
Druhová skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby je splněna na 98,5 %
celoročního plánu. Neplnění je způsobeno plánováním příjmové rezervy na dotace,
které nebyly nakonec získány (PO -0,6 mil. Kč na veřejně prospěšné práce a ÚMA
-0,2 mil. Kč na obnovu válečných hrobů a titul historické město). Ostatní plánované
příjmy byly splněny. Naopak mírně vyšší proti plánu byly sankční platby právního
odboru (+0,1 mil. Kč) a odboru dopravních a správních agend (+0,2 mil. Kč).
třída 4., seskupení položek 41 – Neinvestiční přijaté transfery (dotace)
Dotace ze státního rozpočtu (na výkon státní správy, na zajištění jednorázových
požadavků – např. volby, na projekty financované EU apod.) i Zlínského kraje (na
konkrétní projekty města a na projekty městem zřízených příspěvkových organizací)
jsou poskytovány v očekávaných objemech.
Plnění dotací je ve výši 100,0 % celoročního plánu. Velmi mírné přeplnění se týká
vyšších příjmů od obcí v rámci veřejnoprávních smluv odboru dopravních a správních
agend (+0,02 mil. Kč) za výkon přestupkové agendy.
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2.1.2. Běžné výdaje
Druhová skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství je čerpána na 78,3 %
celoročního plánu. Nižší čerpání se týkalo zejména požadavků na nákup služeb
hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péči (-0,2 mil. Kč).
Druhová skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství je čerpána na 91,6 %
celoročního plánu. Úspora proti plánu je způsobena několika menšími úsporami, jako
je např. koncepce veřejné dopravy (-0,5 mil. Kč), údržba silnic (-0,4 mil. Kč), náklady
na dopravní obslužnost (-0,3 mil. Kč) a studie parkování na Mojmíru (0,1 mil. Kč).
Naopak vyšší čerpání výdajů bylo na dešťové vpusti a kašny (+0,5 mil. Kč).
Druhová skupina 3 – služby pro obyvatelstvo je čerpána na 93,4 % celoročního plánu.
Jedná se o druhovou třídu významně ovlivňující celkové plnění běžných výdajů:
• Podskupina vzdělávání (plán 40,5 mil. Kč) je čerpána na 98,4 %. Úspora proti
plánu je způsobena několika menšími odchylkami, jako je např. nižší spotřeba
energií a služeb ve vzdělávací zóně (-0,7 mil. Kč), nákup služeb v základním
školství (-0,6 mil. Kč), poskytování dotací z Fondu mládeže a vzdělávání (-0,2
mil. Kč). Naopak „přeplnění“ běžných výdajů bylo u modernizace učeben ZŠ
Sportovní, neboť akce byla plánována v plné výši v kapitálových výdajích, ale po
dokončení bylo nutné část (+1,3 mil. Kč) zaúčtovat do běžných výdajů jako
pořízení drobného majetku.
• Podskupina kultury a sdělovacích prostředků (plán 104,3 mil. Kč) je vyčerpána na
96,2 %, což je způsobeno menším množstvím společenských záležitostí (-1,4 mil.
Kč), „pozastavením“ přípravy oprav ve Slováckém divadle (-0,25 mil. Kč)
z důvodu nutného vyjasnění dalšího setrvání v pronajatých prostorách,
pořádáním kulturních akcí v režii městského úřadu (-0,4 mil. Kč), nižšími výdaji
z Fondu kultury a cestovního ruchu (-0,5 mil. Kč), a to vč. několika vratek již
poskytnutých dotací.
• Podskupina tělovýchovy a zájmové činnosti (plán 28,8 mil. Kč) je vyčerpána na
96,4 %. Největší úspora se týká přeúčtování energií pro nájemce zimního
stadionu (-0,4 mil. Kč), nižšího čerpání dotací ve fondu sportu (-0,1 mil. Kč) a
pořádáním sportovních akcí (-0,1 mil. Kč).
• Podskupina bydlení a komunální služby (plán 66,9 mil. Kč) je vyčerpána na 80,0
%. Nižší bylo poskytování dotovaných úvěrů z fondu rozvoje bydlení (-2,0 mil.
Kč), energií na bytový fond (-3,5 mil. Kč) a nebytový fond (-1,0 mil. Kč), které
však budou následně znamenat vyšší vratky záloh. Dále se jedná o daně a
poplatky z nákupu majetku (-0,7 mil. Kč), víceletý projekt „Hradiště chytře“ (-1,9
mil. Kč) a projekt revitalizace nábřeží Moravy (-0,5 mil. Kč).
• Podskupina životního prostředí (plán 51 mil. Kč) je vyčerpána na 99,6 %. Nižší
výdaje proti plánu se týkají revitalizace krajiny a péče o chráněné stromy (-0,07
mil. Kč) a ekologické výchovy (-0,07 mil. Kč).
• Podskupina ostatních činností pro obyvatelstvo (plán 0,3 mil. Kč) se týká
zejména redaktora Zpravodaje města a je vyčerpána na 67,5 %.
Druhová skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti je vyčerpána na 92,6 %
celoročního plánu. Nižší výdaje se týkají agendy sociálně právní ochrany dětí (-1,6
mil. Kč). Z dlouhodobého pohledu města se však nejedná o skutečnou úsporu, neboť
nevyužité prostředky byly počátkem následujícího období vráceny státu.
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Druhová skupina 5 – Bezpečnost a právní ochrana je vyčerpána na 89,5 %
celoročního plánu. Nižší čerpání je způsobeno nižším čerpáním rezervy na řešení
mimořádných situací (-1,0 mil. Kč), výdaji na městskou policii (-1,0 mil. Kč) a
jednotky sborů dobrovolných hasičů (-0,4 mil. Kč).
Druhová skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby je vyčerpána na 79,3 %
celoročního plánu. Největší úspora se týká nepotřebnosti využití rozpisové rezervy na
řešení daňových změn (-26,0 mil. Kč), výdajů na platy a odvody z platů zaměstnanců
(-10,5 mil. Kč), ostatních osobních výdajů uvolněných i neuvolněných členů ZM vč.
komisí a výborů (-2,8 mil. Kč), nákupu energií (-0,3 mil. Kč), pohonných hmot (-0,4
mil. Kč), nákupu služeb (-1,3 mil. Kč), školení a vzdělávání (-0,8 mil. Kč), cestovného
(-0,5 mil. Kč) a plateb DPH (-2,6 mil. Kč).

2.2. Kapitálový rozpočet města
Kapitálový rozpočet [tis. Kč]

Rok 2020
Rozpočet

4 266,9
12 344,6
-152 410,6
-135 799,1

tř. 3 - Kapitálové příjmy
tř. 4, sesk.pol. 42 - Investiční transfery
tř. 6 - Kapitálové výdaje

Kapitálový rozpočet celkem

Rok 2019
Prosinec

Plnění

Změna

Prosinec

6 967,3
12 344,5
-136 192,7
-116 880,9

163,3%

32,1%

21 736,1

100,0%

38,1%

32 395,9

89,4%

83,3%

-163 401,8

107,0%

-109 269,8

200 000,0

Kapit.rozp. - příjmy
- výdaje
- výsledek skutečný
- výsledek plánovaný

150 000,0
100 000,0
50 000,0
0,0
-50 000,0
-100 000,0
-150 000,0
-200 000,0
-250 000,0
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Rozpočet

2.2.1. Kapitálové příjmy
třída 3. – Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy jsou splněny na 163,3 % celoročního plánu. Důvodem je to, že
investiční dotace je nutné plánovat ve skutečně dosažené výši (kvůli tzv. konsolidaci
účetní závěrky státu a města) a protože u dvou dotačních akcí byl očekáván příjem až
v příštím roce, bylo nutné povinné zvýšení plánu dotací (3,0 mil. Kč) kompenzovat
snížením plánu v nahodilých kapitálových příjmech (tj. naplánovat „nelogicky“
mínusový příjem. Pozn. EKO: druhou možností by bylo o uvedenou částku navýšit
výdaj investiční akce, což by však budilo dojem – zejména v dlouhodobém horizontu,
že akce nebyla splněna). Po očištění o tuto výjimku je zřejmé, že plnění je 96,4 %
z důvodu mírně nižších prodejů pozemků (-0,2 mil. Kč) a pozastavení obměny
vozového parku (-0,1 mil. Kč).
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třída 4., seskupení položek 42 – Investiční přijaté transfery (dotace)
Plánované investiční dotace jsou splněny v požadované výši, tj. 100 %. Za největší
investiční dotace (nad milion korun) je možné považovat:
6,7 mil. Kč
5,7 mil. Kč
1,7 mil. Kč

Volnočasový spot u cyklotras UH (skatepark)
modernizace učeben ZŠ Větrná, Mařatice a Jarošov
revitalizace veřejného prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa

Dále byly získány dvě investiční dotace pro město (v hodnotách desítek tisíc korun) a
jedna pro příspěvkovou organizaci Knihovna BBB (za 0,17 mil. Kč).

2.2.2. Kapitálové výdaje
Plánované finanční prostředky na kapitálové výdaje byly vyčerpány ve výši 89,4 %.
Nejvíce se investovalo do zachování kulturních památek (35,0 mil. Kč), pozemních
komunikací a dopravy (33,7 mil. Kč) a sportu (29,0 mil. Kč). Největší jednotlivé
výdaje (v hodnotách nejméně dva miliony korun) se týkaly:
35,0 mil. Kč
19,0 mil. Kč
9,4 mil. Kč
8,5 mil. Kč
8,4 mil. Kč
5,4 mil. Kč
5,1 mil. Kč
4,9 mil. Kč
4,8 mil. Kč
4,8 mil. Kč
4,0 mil. Kč
4,0 mil. Kč
2,7 mil. Kč
2,1 mil. Kč

budova bývalé Komerční banky
rekonstrukce sportovního areálu Mojmír
rekonstrukce ulice Příkrá x Radovy (Míkovice)
rekonstrukce ulice Za Kovárnou (Sady)
rekonstrukce BD Svatojiřské nábřeží 395
dětské hřiště (zejména Na Hraničkách, u ZŠ Za Alejí a ul. Zahradní)
zastávky MHD (zejména Malinovského a Stará Tenice)
odkanalizování objektů ul. Malinovského
Městský sportovní areál - východní tribuna (sanace vlhkosti)
Volnočasový spot u cyklotras UH (skatepark)
revitalizace veřejného prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa
realizace 2 propustných parkovišť Štěpnice
programové vybavení (zejména MS Office a Parkovací karty)
modernizace učeben ZŠ Sportovní

Z rozpočtu města bylo realizováno celkem 64 investičních akcí.
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2.3. Plnění příjmů a výdajů podle jednotlivých odborů
Dle rozpisu rozpočtu byly stanoveny dílčí plány příjmů a výdajů jednotlivých správců,
tj. odborů a útvarů městského úřadu. Jejich plnění je toto:
Rozpočet 2020

Hospodaření odborů a útvarů 2020
Ekonomický odbor
Právní odbor
Odbor správy majetku města
Odbor investic
Odbor kultury, školství a sportu
Odbor organizační správy a informatiky
Útvar městského architekta
Útvar kanceláře starosty
Útvar interního auditu
Odbor dopravních a správních agend
Odbor sociálních služeb
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Živnostenský odbor
Městská policie
Celkem [tis. Kč]

Příjmy

EKO

V ý daje

Prosinec
V ý sledek

Příjmy

V ý daje

V ý sledek

J
J
J
J
J
J
L
L
K
J
K
L
K
J
K

Očekáv ané plnění (odchy lka proti plánu < 2 0 %)

J
K
L
M

-104 332,0

403 633,8

533 251,0

-68 870,7

464 380,3

2 538,1

-140 078,3

-137 540,2

2 145,2

-125 832,7

-123 687,5

SMM

98 302,9

-192 897,5

-94 594,6

95 909,0

-178 571,3

-82 662,4

OIN

17 287,9

-98 596,3

-81 308,4

20 248,8

-88 793,2

-68 544,4

KŠS

18 728,2

-147 492,5

-128 764,3

18 524,1

-144 723,1

-126 199,0

OSI

81,3

-21 674,5

-21 593,2

60,0

-18 123,8

-18 063,8

3 257,0

-10 025,8

-6 768,8

3 019,5

-5 783,0

-2 763,5

134,5

-11 834,1

-11 699,6

218,7

-6 269,6

-6 051,0

ÚIS

0,0

-280,3

-280,3

0,0

-219,5

-219,5

DSA

14 468,1

-713,8

13 754,3

15 560,1

-253,2

15 306,9

OSS

16 834,2

-24 974,2

-8 140,0

16 789,0

-23 172,2

-6 383,2

SŽP

3 273,3

-1 131,9

2 141,4

3 855,9

-609,9

3 245,9

ŽO

928,9

-183,5

745,4

996,2

-19,1

977,2

MP

1 764,5

-24 237,4

-22 472,9

1 936,8

-23 165,0

-21 228,1

685 564,7

-778 452,1

-92 887,4

712 514,3 -684 406,5

28 107,9

ÚMA
ÚKS

Odchy lka skutečného
v ýsledku od plánu

60 746,5
13 852,7
11 932,2
12 764,0
2 565,3
3 529,4
4 005,3
5 648,6
60,8
1 552,6
1 756,8
1 104,5
231,8
1 244,8
120 995,3

507 965,8

PO

Ukazatel

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Dobré plnění (odchy lka proti plá nu je 2 0 % až 50 %)
Nepřesné plnění (odchy lka pr oti plánu je > 50 %)
Nesplněno (plnění je horší jak sta nov uje plá n)

Podrobné zprávy jednotlivých odborů a útvarů o plnění rozpočtu jsou uvedeny
v příloze 5b.

2.4. Plnění závazných ukazatelů
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, stanovilo
Zastupitelstvo města a Rada města tzv. Závazné ukazatele (§ 12, odst. 2: „Orgány
územního samosprávného celku a orgány svazku obcí projednávají rozpočet při
jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet
vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit výkonné orgány územního
samosprávného celku…“).
Zastupitelstvo města schválilo pro Radu města dva ukazatele (Základní skladba
rozpočtu města a Ukazatel běžných výdajů), které byly splněny.
Rada města schválila pro odbory a útvary také dva ukazatele (Základní skladba
rozpočtu odboru a Paragrafové plnění rozpočtu odboru), které byly také splněny.
Tabulkové znění závazných ukazatelů, vč. jejich plnění, je uvedeno v příloze 6.
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3. Účetní závěrka
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byla zpracována
roční účetní závěrka města Uherské Hradiště k 31. 12. 2020. Ve stanovených
termínech byly zpracovány i veškeré požadované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku
a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a
pomocný analytický přehled) a finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, které
jsou uvedeny v příloze.
Účetní jednotka pokračovala ve své činnosti i ve sledovaném roce, přičemž nedošlo ke
změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní závěrka je sestavena v souladu
s účetními předpisy platnými v České republice.
Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám,
zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. a Českých účetních
standardů číslo 701-710.
Pro zobrazení věrného obrazu hospodaření účetní jednotky byl zvolen princip
časového rozlišení nákladů a výnosů, a to k rozvahovému dni 31. prosinci daného
účetního období.
Podle rozvahy města Uherské Hradiště, sestavené k 31. prosinci daného období, byl
stav aktiv zahrnující stálá a oběžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí
zdroje na počátku a konci sledovaného období následující (plné znění rozvahy je
uvedeno v příloze 2a):

Aktiva a pasiva [tis. Kč]
Stálá aktiva (dlouhodobý nehmotný, hmot.a finanční maj.+dlouhd.pohledávky)
Oběžná aktiva (zásoby, krátkdobý finanční majetek + krátkdobé pohledávky)
Aktiva celkem
Vlastní kapitál (vlastní jmění, fondy a výsledek hospodaření)
Cizí zdroje (rezervy + dlouhodobé a krátkodobé závazky)
Pasiva celkem

Stav k
1.1.2020
3 498 326,0
330 098,5
3 828 424,5
3 559 923,4
268 501,1
3 828 424,5

Stav k
31.12.2020
3 551 668,5
412 163,0
3 963 831,5
3 660 365,4
303 466,0
3 963 831,5

Stálá aktiva tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek,
dlouhodobý finanční majetek a dlouhodobé pohledávky. Oběžná aktiva jsou zásoby,
krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek (finanční prostředky na
bankovních účtech a ceniny). Vlastním kapitálem se rozumí jmění účetní jednotky,
fondy a výsledek hospodaření. Cizí zdroje představují rezervy na plnění z žalob,
dlouhodobé a krátkodobé závazky.
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3.1. Dlouhodobý majetek
Podstatnou část aktiv města tvoří dlouhodobý majetek, což je zřejmé z následujícího
rozkladu:

Stálá aktiva [tis. Kč]
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW apod.)
Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, …)
Dlouhodobý finanční majetek (majetkové účasti)
Dlohodobé pohledávky
Stálá aktiva celkem

Stav k
1.1.2020
8 614,4
2 974 351,9
491 821,7
23 538,1
3 498 326,0

Stav k
31.12.2020
9 983,9
3 027 343,9
491 821,7
22 519,1
3 551 668,5

Stav k
1.1.2020
2 264,5
36 130,7
291 703,3
330 098,5

Stav k
31.12.2020
2 242,5
40 424,8
369 495,6
412 163,0

Oběžná aktiva [tis. Kč]
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek (BÚ, CP k obchodování, …)
Oběžná aktiva celkem

Bližší informace k dlouhodobému hmotnému i nehmotnému majetku, týkající se
odpisových plánů, přírůstků či úbytků majetku a popisu konkrétních případů daného
období jsou uvedeny v příloze 3a.
Informace týkající se finančního majetku jsou uvedeny v dalších částech důvodové
zprávy.

3.2. Pohledávky a závazky
V hospodaření města se pohledávky chovají jako aktiva (tj. očekávané příjmy), a
závazky jako pasiva (tj. jako očekávané výdaje; proto jsou pro snadnější orientaci v
níže uvedené tabulce uvedeny jako mínus).
Ke konci sledovaného období byl stav (pozn.: zde je přehled bez rozlišení, zda jsou ve
lhůtě splatnosti či po ní. Informace o pohledávkách po lhůtě splatnosti je uvedena
v bodě 9. Ostatní informace):

Pohledávky a závazky [tis. Kč]
Pohledávky - dlouhodobé
- krátkodobé
Závazky
- dlouhodobé (vč. úvěrů)
- krátkodobé
Rozdíl pohledávek a závazků

Stav k
1.1.2020
23 538,1
36 130,7
-186 961,2
-81 540,0
-208 832,4

Stav k
31.12.2020
22 519,1
40 424,8
-229 467,2
-73 998,9
-240 522,2

Strukturované členění pohledávek a závazků, vč. významných položek či jejich změn
je uvedeno v příloze 3b (a informace o bankovních úvěrech je uvedena v části
„Financování“).
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3.3. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek
V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 270/2010
Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků č.
5/2015 schválenou Usnesením RM č. 422/24/RM/2015 ze dne 15. 12. 2015 byla
provedena inventarizace veškerého majetku a závazků. Zpráva o inventarizaci je
uvedena v příloze 4a.
V souladu s výše uvedeným usnesením rady města rozhoduje o závěrech
inventarizace a případně o vyřazení nepotřebného majetku Hlavní inventarizační
komise, jejíž závěry jsou uvedeny v příloze 4b.
V případě zničení, ztráty nebo zcizení majetku rozhoduje o způsobu řešení Škodní
komise, jejíž závěry jsou uvedeny v příloze 4c.
Veškeré doklady týkající se Hlavní inventarizační komise a Škodní komise jsou
uloženy na ekonomickém odboru.

3.4. Depozitní účet
Depozitní účet je účtem cizích finančních prostředků, tj. účtem nemajícím charakter
účtu veřejných rozpočtů (nemá rozpočtovou skladbu a není součástí výsledku
hospodaření daného období). Město využívá ke své činnosti celkem tři depozitní účty.
Depozitní účet spravovaný ekonomickým odborem městského úřadu. Na tomto účtu
jsou vedeny přijaté kauce policie, kauce správy majetku, ostatní krátkodobé závazky
týkající se opatrovnictví a záležitosti týkající se agendy ztrát a nálezů. V průběhu roku
je také využíván na složení jistot účastníků výběrových řízení investičních akcí města,
a to často v desítkách až stovkách tisíc od jednoho účastníka. K 31. 12. 2020 účet
vykazoval zůstatek ve výši 1 287,8 tis. Kč. Účet je používán zejména na krátkodobá
depozita a meziroční porovnání zůstatků proto není relevantní.
Depozitní účet bytového fondu ve správě mandátní společnosti EDUHA, s.r.o., je
určen na přijímání a vydávání jistin při pronájmech bytů. V průběhu roku se zůstatek
účtu zvýšil o 248,0 tis. Kč, a k 31. 12. 2020 vykazoval zůstatek ve výši 3 461,6 tis. Kč.
Depozitní účet nebytového fondu ve správě mandátní společnosti EDUHA, s.r.o., je
určen na přijímání a vydávání jistin při pronájmech nebytových prostor. V průběhu
roku se zůstatek účtu zvýšil o 14,8 tis. Kč, a k 31. 12. 2020 vykazoval zůstatek ve výši
769,8 tis. Kč.

3.5. Sdružené prostředky
Sdružené prostředky jsou finanční prostředky sdružené na základě smlouvy o
sdružení k dosažení společného účelu. Sdružit se mohou prostředky několika osob
např. za účelem výstavby společné investice. Sdružené prostředky jsou spravovány
jedním z účastníků smlouvy o sdružení, který je obvykle vede na zvláštním
bankovním účtu, jehož nepoužité zůstatky se koncem roku převádí do dalších let. V
účetnictví se zachycují bez použití rozpočtové skladby.
Město Uherské Hradiště neposkytlo jinému právnímu subjektu žádné sdružené
prostředky, ani není jejich správcem.
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4. Tvorba a použití peněžních fondů
V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, má město zřízeny účelové peněžní fondy,
jejichž celkové hospodaření v průběhu sledovaného období bylo následující:

Peněžní fondy celkem (obraty)
Zůstatek k 1. lednu
Příjmy fondu
Výdaje fondu
Zůstatek fondů k 31. prosinci - obraty

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

2020
13 077,2
20 073,0
-19 628,2
13 522,0

Město Uh. Hradiště mělo ke konci sledovaného období zřízeny tyto peněžní fondy:

Zůstatky zřízených peněžních fondů a programů

2020
tis. Kč
Fond sportu
80,8
tis. Kč
Fond sociální pomoci a prevence
2,0
tis. Kč
Fond kultury a cestovního ruchu
331,4
tis. Kč
Fond mládeže a vzdělávání
166,0
tis. Kč
314,8
Fond obnovy historické architektury
tis. Kč
Fond životního prostředí
1,3
tis. Kč
Fond rozvoje bydlení
10 882,7
tis. Kč
Fond cestovního ruchu*
tis. Kč
Sociální fond
1 743,1
tis. Kč
COVID-19 na pomoc malým podnikatelům*
tis. Kč
Zůstatek fondů k 31. prosinci
13 522,0
*) činnost fondů či programů již byla ukončena a k 31. 12. 2020 byly účty evidovány pouze na případné
vratky dříve poskytnutých dotací (např. po provedených kontrolách).

Hospodaření jednotlivých peněžních fondů je uvedeno v příloze 7a.

4.1. Kontroly městem poskytnutých dotací
V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
doplněném prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., v souladu se zákonem č. 255/2012
o kontrole (kontrolní řád) provádí město veřejnoprávní kontroly poskytnutých dotací.
Město Uherské Hradiště pravidelně podporuje kulturní, sportovní, charitativní a další
prospěšné aktivity fyzických a právnických osob. V hodnoceném období bylo
z rozpočtu města podpořeno:

2020
Občané

CELKEM*
počet žádostí

15

schváleno [Kč]

283 035,00

2020_2
počet žádostí

2020_1

schváleno [Kč]

6

33 000,00

počet žádostí

schváleno [Kč]

9

250 035,00

Podnikatelé
243 27 310 404,00
112 4 013 304,00
133 23 297 100,00
*) do přehledu nejsou zahrnuty dotace poskytnuté podnikatelům v rámci pomoci na zmírnění
následků COVID-19, jichž bylo schváleno 73 v hodnotě 1 607 449 Kč.

Přehled konkrétních žádostí vč. poskytnuté podpory je uveden v příloze 7b. V souladu
s předpisy byly provedeny kontroly poskytnutých dotací tak, že u drobných podpor je
vždy prováděna formální kontrola předloženého vyúčtování a namátkově také fyzická
kontrola. U částek s vyšší hodnotou je fyzická kontrola prováděna vždy. Bližší
informace jsou uvedeny v příloze 7c.
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5. Finanční operace
5.1. Financování
Financování se týká finančních operací na běžných bankovních účtech, přijímání a
splácení úvěrů a řízení likvidity formou nákupu a prodeje cenných papírů. V bilanci
příjmů a výdajů představuje okruh peněžních operací, ve kterém se v případě
rozpočtového schodku zapojují do hospodaření cizí návratné zdroje financování nebo
finanční prostředky z minulých let a v případě přebytkového rozpočtu dochází k
navýšení stavu prostředků na bankovních účtech.
Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2020 byl sestaven jako schodkový ve výši
92 887,4 tis. Kč. Skutečné hospodaření k 31. 12. 2020 vykázalo přebytek ve výši
28 107,9 tis. Kč.
Úvěry:
Ve sledovaném období město uhradilo veškeré své závazky, vyplývající z přijatých
úvěrů. Splátky jistin za tři úvěry (přijaté v letech 2004 až 2017) činily 32,7 mil. Kč.
V průběhu prvního pololetí město rozhodlo, že na pokrytí schodkového hospodaření
nebude prodávat část portfolia cenných papírů ve výši 150 mil. Kč, ale raději si vezme
úvěr na kapitálové výdaje a velké opravy, realizované v letech 2020 a 2021. Důvodem
této změny byl pokles hodnoty cenných papírů i úrokových sazeb, způsobený
ekonomickou situací po vypuknutí pandemie COVID-19. Úvěr byl přijat v pololetí (s
úrokovou sazbou 0,58 % p.a.) a následně byl čerpán ve výši 75 mil. Kč.
Ke konci sledovaného účetního období činil zůstatek nesplacených jistin zbývajících
úvěrů 196,2 mil. Kč. Členění je následující:
Úvěry města [tis. Kč]

UniCredit Bank 2010
Komeční banka 2004
Česká spořitelna 2017
Česká spořitelna 2020

Jistiny v roce 2020
zůstatek k 1 .1 .

88 897,1
5 020,0
60 000,0
0,0

čerpání

0,0
0,0
0,0
75 000,0

splátka

11 470,6
1 240,0
20 000,0
0,0

zůstatek k 31 .1 2.

77 426,5
3 780,0
40 000,0
75 000,0

Termín poslední
splátky
30.9.2027
31 .1 .2024
31 .1 2.2022
30.1 2.2026

Záruky
Na začátku sledovaného období nemělo město žádné ručitelské závazky za jiný právní
subjekt a v průběhu roku nebyly žádné nové poskytnuty.
Běžné účty
Zůstatky běžných účtů, včetně prostředků peněžních fondů a spořících účtů se během
roku zvýšily o 70,6 mil. Kč. Většina krátkodobě volných prostředků byla
zhodnocována v J&T Bance (za 1,00 % p.a. s výpovědní lhůtou 31 dnů).
Cenné papíry
Portfolio cenných papírů, určených k řízení likvidity města, bylo po značném propadu
v prvním pololetí (-7,5 % p.a.) postupně konsolidováno. V posledních týdnech roku
pak došlo ke znatelnému růstu mimo jiné i díky informacím o očekávaném zahájení
očkování proti pandemii COVID-19 po celém světě. V daném období byly cenné
papíry zhodnoceny o +6,8 mil. Kč, tj. cca +3,6 % p. a., čímž byl nečekaně splněn i
původní plán, stanovený před pandemií (tj. vyšší růst než inflace).
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Okamžitá likvidita
Finanční majetek (tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech města a hotovost
uložená v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech) se meziročně zvýšil o 77,4
mil. Kč. Současně došlo ke zvýšení závazku z nesplacených jistin přijatých úvěrů o
42,3 mil. Kč (zahájení čerpání nového úvěru ve výši 75 mil. Kč a uhrazeny jistiny dříve
přijatých úvěrů ve výši 32,7 mil. Kč).
Okamžitá likvidita města, která by v případě potřeby umožnila řešit dluhovou službu
města, tak činí +35,1 mil. Kč, což je proti plánovanému stavu výrazně lepší (viz níže).
Likvidita města byla v roce 2020 následující:
Okamžitá likvidita dluhové služby 2020 [tis. Kč]

Počátek
(1.1.)

Březen
(31.3.)

Červen
(30.6.)

Září
(30.9.)

Prosinec
(31.12.)

Celková změna

Finanční prostředky města
Běžné účty

Česká spořitelna, a.s.
ostatní banky
správci (EDUHA, HRATES, Kunovjan)
účty k "měkkým" dotačním programům
Fondy
FRB (rozvoje bydlení)
FOHA (obnovy histor. architektury)
FSPP (sociální pomoci a prevence)
FoKCR (kultury a cestovního ruchu)
FoCR (cestovního ruchu do2019; nyní vratky)
FoMV (mládeže a vzdělávání)
FoŽP (životního prostředí)
FoSp (sportu)
COVID-19 (na nájmy podnikatelů)
Sociální
Cenné papíry
J&T Banka, a.s.
Snížení o cizí zdroje
složené jistoty bytový a nebyt. fond (EDUHA)
ostatní kauce a depozita
Peněžní prostředky celkem
Změna stavu

Úvěry

měsíční
od počátku roku

Dlouhodobé finanční závazky města
UniCredit Bank CR a.s. (2010-2027)
Česká spořitelna a.s. (2020-2026)
Komerční banka a.s. (2004-2024)
Česká spořitelna a.s. (2019-2022)

Úvěry celkem
Změna stavu

měsíční
od počátku roku

24 783,6
131 215,5
6 107,9
0,0
10 882,7
314,8
2,0
331,4
0,0
166,0
1,3
80,8

-11 458,5
81 579,7
468,7
-128,4
-477,0
27,1
-18,0
249,8
-16,7
108,5
-0,1
65,5

1 782,9
192 651,3
-3 966,2
-1 685,6
266 051,7

35 099,5
115 219,2
4 803,3
0,0
10 393,5
415,0
445,8
372,2
0,0
162,4
57,4
544,6
4 000,0
1 411,2
192 982,4
-4 204,3
-2 835,1
358 867,1

1 743,1
197 159,7
-4 231,4
-1 287,8
367 269,5

505,6
6 770,3
-262,7
-20,2
77 393,6

4 930,7
-23 824,3

-18 796,1
68 991,1

-12 649,5
77 393,6

roční plán
-15 950,0

-77 426,5
-75 000,0
-3 780,0
-40 000,0
-196 206,5
8 177,6
-42 289,4

36 242,1
49 635,8
5 639,2
128,4
11 359,6
287,7
19,9
81,6
16,7
57,5
1,4
15,3

54 006,0
4 367,1
4 882,2
0,0
12 199,4
515,1
357,1
301,5
0,0
198,7
57,7
622,8

29 321,1
31 369,0
2 761,9
0,0
13 042,4
515,1
20,0
139,4
0,0
83,6
1,1
15,8

1 237,5
190 389,3
-3 968,6
-1 267,6
289 876,0

1 404,3
176 193,4
-3 926,9
-1 472,0
249 706,6
-10 920,3
-40 169,4

x
x

-88 897,1

-86 029,4

-83 161,8

-5 020,0
-60 000,0
-153 917,1

-4 710,0
-55 000,0
-145 739,4

-4 400,0
-50 000,0
-137 561,8

-80 294,1
-50 582,2
-4 090,0
-45 000,0
-179 966,4

8 177,6
16 355,3

8 177,6
-26 049,3

x
x

8 177,6
8 177,6

11 470,6
-75 000,0
1 240,0
20 000,0
-42 289,4
roční plán
-42 289,4

Likvidita města
Peněžní prostředky celkem
Úvěry celkem
Likvidita města celkem
Změna stavu

měsíční
od počátku roku

289 876,0

249 706,6

266 051,7

358 867,1

367 269,5

77 393,6

-153 917,1

-145 739,4

-137 561,8

-179 966,4

-196 206,5

-42 289,4

135 958,9

103 967,1

128 489,9

178 900,7

171 063,1

35 104,2

-2 742,7
-31 991,8

13 108,3
-7 469,0

-10 618,4
42 941,8

-4 471,8
35 104,2

roční plán
-58 239,4

x
x

5.2. Konsolidace příjmů a výdajů
Konsolidací se rozumí příjmy a výdaje vynakládané uvnitř účetní jednotky. Tzn., že se
jedná o interní přesuny peněžních prostředků a konsolidací se tak eliminují převody
mezi jednotlivými bankovními účty města (nejedná se o skutečné vydání peněz).
Konsolidace příjmů a výdajů města (příloha č. 2f – Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu, str. 19, sloupec 43 – výsledek od počátku roku) byla uskutečněna ve výši
1 056 625,4 tis. Kč.
Veškeré údaje v textu i v tabulkách Závěrečného účtu jsou uváděné po konsolidaci.
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6. Finanční vypořádání
6.1. Vypořádání se státním rozpočtem a rozpočty samospráv
Město Uherské Hradiště obdrželo ze státního rozpočtu, popřípadě z rozpočtů
územních samosprávných celků účelové dotace, které byly předmětem finančního
vypořádání:
Finanční vypořádání dotací 2020
Položka
Posky tnuto
Čerpáno v daném roce
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
32 828 700,00
32 772 107,44
4112 Neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu 56 429 200,00
56 429 200,00
4113 Neinv. příjaté transfery ze státních fondů
0,00
0,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
33 053 476,53
31 295 841,42
4121 Neinvestiční tansfery přijaté od obcí
0,00
0,00
4122 Neinvestiční transfery přijaté od krajů
7 472 962,00
7 472 962,00
4123 Neinv. přijaté transfery od regionálních rad
0,00
0,00
4151 Neinvestiční transfery od cizích států
0,00
0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
1 689 588,70
3 535 444,04
4216 Ost. investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
10 634 804,57
4 933 076,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí
0,00
0,00
4222 Investiční transfery přijaté od krajů
20 080,00
20 080,00
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
0,00
0,00
CELKEM [Kč]
142 128 811,80 136 458 710,90

Pozn.: částky uvedené ve sloupci čerpání jsou výdaje označené příslušnými účelovými znaky v
případech, kde je nutné je uvádět.

Podrobné vyúčtování finančních vztahů ke státu, krajům a ostatním obcím je uvedeno
v příloze 8.

6.2. Externí kontroly městem přijatých dotací
V hodnoceném roce byly zahájeny, probíhaly, případně byly ukončeny, celkem čtyři
kontroly na využití dotací v souladu se smluvními podmínkami, týkající se městem
přijatých dotací:
Předmět kontroly
Název projektu

realizac e

Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb na Uherskohradišťsku III

2019

Zateplení MŠ Lomená, Uherské
Hradiště

2015

udržitelnost Kontrolní orgán
10.2.2020 Operační program
Zaměstnanost

5 let

Finanční úřad pro
Zlínský kraj

Kontrolní činnost
Správce
zahájení
ukončení Výrok
OSS
1.1.2020 10.2.2020 Na základě ukončení kontroly závěrečné žádosti o platbu
byla stanovena částka přeplatku (tj. prostředků, které
Vám byly zálohově poukázány, nicméně nebyly využity)
ve výši 119 177,48 Kč. Tuto částku je příjemce podpory
zavázán vrátit poskytovateli do 30 kalendářních dnů od
obdržení tohoto oznámení.
Pozn. EKO: prostředky byly vráceny v únoru 2020
ÚMA
30.6.2020 16.10.2020 Finanční úřad pro Zlínský kraj provedl kontrolu
předložených dokladů týkajících se dotace poskytnuté
Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem
životního prostředí ČR, a to na realizaci projektu č.
CZ.1.02/3.2.00/14.25610 s názvem „Zateplení MŠ
Lomená, Uherské Hradiště“ a provedl kontrolu podmínek
poskytnutí dotace v jejich plném rozsahu. Provedenou
namátkovou kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti
rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení
rozpočtové kázně.
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7. Zřízené a založené právnické osoby
7.1. Příspěvkové organizace
Město Uherské Hradiště bylo k 31.12.2020 zřizovatelem 15 příspěvkových organizací,
z toho 4 působí v oblasti kultury, 2 v oblasti sportu, 8 organizací spadá do oblasti
školství a volnočasových aktivit a 1 do sociální sféry.
Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020 byly následující:
SKUTEČNOST 2020
Příspěvková
organizace
Klub kultury
M ěstská kina
Slovácké divadlo
Knihovna B.B.B.
Senior centrum UH
Sportoviště města
Aquapark UH
M Š Svatováclavská
ZŠ UNESCO
ZŠ Za Alejí
ZŠ Sportovní
ZŠ Větrná
ZŠ M ařatice
ZŠ Jarošov
Dům dětí a mládeže
Celkem

Výnosy

Příspěvek

Náklady

Transfer stát, kraj, …

Město UH

přes město

3 922,1
20 295,8
17 753,4
4 414,4
11 487,8
6 868,4
7 730,0
42 858,3
25 639,7
2 750,8
21 618,6
16 043,5
2 608,2
7 374,3
2 710,0
2 867,8
15 299,9
12 603,5
40 468,8
48 488,8
2 571,6
4 265,2
62 133,0
5 722,5
2 494,4
52 240,2
5 451,6
2 120,0
49 338,9
5 754,6
1 911,3
51 318,1
3 833,1
2 046,5
50 999,8
5 475,7
1 059,2
21 246,3
1 656,9
911,0
19 091,8
2 488,2
2 581,3
8 900,8
1 123,4
82 151,1 482 692,4 115 696,1

přímo

300,0
305,0
10 998,6
3 280,0
1 880,1

4,5

5 448,4
52 561,5
44 623,6
41 932,4
45 639,7
44 266,3
18 837,2
16 277,6
144,7
5 348,9
22 504,9 269 491,7
44,1
104,0

Invest.
dotace

∑

1 679,7
100,0
1 510,0
460,2
-176,0
171,4
0,0
416,2
373,5
572,1
66,0
788,7
307,0
585,0
297,6
7 151,4

1 300,0

900,0
65,0
165,0

2 430,0

Bližší informace k hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze 9a.

7.2. Obchodní a jiné společnosti
Město Uherské Hradiště má rozhodující, popř. významnou, majetkovou účast (tj.
podíl na obchodním jmění nebo hlasovacích právech – blíže viz následující tabulka),
v těchto společnostech:
Název

IČ

Sídlo

Vznik

základní kapit. [tis. Kč]

Podíl města

Obchodní společnosti
Rozhodující vliv (tzv. ovládané společnosti; dle § 61, z.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, se jedná o většinu (tj. více jak 50 %; jsou-li ostatní "drobní", pak více jak 40 %) hlasovacích práv)
EDUHA, s.r.o.

276 80 657

Uh. Hradiště Studentské náměstí 1535

21.3.2006

72 650,0

100,00%

72 650,0

Podstatný vliv (dle § 22, bod 5, z.č.563/1991 Sb., o účetnictví, se jedná nejméně o 20 % hlasovacích práv a současně není prokázán rozhodující vliv - tj. jednání ve shodě, dohoda s jiným společníkem, právo prosadit
obsazení řídících orgánů, ...)

CTZ, s.r.o.

634 72 163

Uh. Hradiště Sokolovská 572

OTR, s.r.o.

494 50 581

Buchlovice

HRATES a.s.

255 65 516

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

494 53 866

62 400,0

49,04%

30 600,0

27.10.1993

400,0

35,00%

140,0

Uh. Hradiště Průmyslová 1153

26.5.1999

36 821,0

34,01%

12 521,0

Uh. Hradiště Za Olšávkou 290

19.3.1996

886 724,0

30,09%

266 790,0

Masarykova 273

1.3.1996

Menšinový vliv (věstník NKÚ 2006, částka 3, bod 05/35, jedná se tzv. ostatní dlouhodobý finanční majetek, tj. účast není z důvodu zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků)
Odpady-Třídění-Recyklace a.s.

634 83 980

Uh. Hradiště

1.12.1995

10 000,0

PETRKLÍČ, o.p.s.

269 28 060

Uh. Hradiště Vésky, Na Krajině 44

1.1.2004

x

100,00%

Park Rochus, o.p.s.

292 34 387

Uh. Hradiště Studentské nám. 1531

6.5.2010

x

100,00%

Průmyslová 1153

14,00%

1 400,0

Obecně prospěšné společnosti

Bližší informace k hospodaření obchodních a jiných společností jsou uvedeny
v příloze 9b.
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8. Přezkum hospodaření (audit)
V souladu s § 17, z.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je
nutno po ukončení kalendářního roku údaje o hospodaření územního samosprávného
celku zpracovat do závěrečného účtu.
V něm jsou uvedeny údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, tvorby a použití fondů,
vyúčtování vztahů k jiným rozpočtům. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o
výsledku přezkoumání územně samosprávného celku, které je územně samosprávný
celek povinen nechat provést.
Přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku upravuje zákon 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí.

8.1. Zpráva auditora
Přezkoumání hospodaření města Uherské Hradiště za rok 2020 prováděla nezávislá
auditorská společnost FSG Finaudit, s.r.o. V souladu s předpisy pak byla zpracována:
a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (viz příloha 1a).
b) Zpráva o auditu účetní závěrky, určená pro Radu města (viz příloha 1b).
Doplňující podklady Útvaru interního auditu, obsahující informace o auditorské
společnosti, rozsahu a průběhu prováděného přezkoumávání hospodaření jsou
uvedeny v příloze 1c.
Závěr zprávy auditorské společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření má výroky:
A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření:
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního
celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce,
že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání
hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.
B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků:
Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2020 jsme
nezjistili žádné chyby a nedostatky.
Výrok auditorské společnosti k ověření účetní závěrky zní:
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a
pasiv města Uherské Hradiště k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření a peněžních toků za účetní období od 1.1.2020 do
31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

8.2. Nápravná opatření
Ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření je v části
„vyjádření ohledně chyb a nedostatků“ (str. 6/14) uvedeno, že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Z tohoto důvodu nejsou navržena žádná nápravná opatření.
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9. Ostatní informace
9.1. Rating
Město Uherské Hradiště si nechává posoudit minulé a současné hospodaření města a
jeho schopnost a ochotu dostát řádně a včas svým závazkům již od roku 1999.
Hodnocení provádí společnost Moody´s Public Sector Europe. Hodnocení bylo
provedeno také ve sledovaném období.
Po posouzení dosažených hospodářských výsledků města v minulosti a současnosti i
výše celkového zadlužení, dosavadní předpokládané investiční aktivity města i
hospodářské situace v mikroregionu, společnost v srpnu 2020 udělila městu tento
Výrok:
Mezinárodní rating subjektu
Národní rating subjektu
Výhled

A1
Aa2.cz
Stabilní

Výsledky je slovně možné interpretovat takto (aktuální hodnocení města je
podbarveno):
RATING - Hodnotící stupnice společnosti Moody´s

Nejlepší

Nejhorší

Aktuální stav (platný max. 18 měsíců)
Investiční stupeň

Stupeň
Ek. síla subjektu

Maximální

Aaa

Známka

Velmi vysoká

Aa1

Aa2

Spekulativní stupeň

Nadprůměrná

Aa3

A1

A2

Průměrná

A3

Baa1

Baa2

Podprůměrná

Baa3

Ba1

Ba2

Slabá

Ba3

B1

B2

Velmi slabá

B3

Očekávaný budoucí vývoj v současnosti uděleného ratingu (výhled)
Stabilní

Pozitivní

Caa1

Extrémně slabá

Caa2

Caa3

Nejslabší

Ca

C

2001

2000

1999

CzAa

ACR

ACR

Negativní

Pozn.: hodnocení je vztaženo ke schopnosti splácet své závazky v porovnání k ostatním subjektům

Město dosahovalo v minulosti těchto výsledků:
Hodnotitel
Kategorie

Moody´s
2020

2019

Czech Rating Agency a.s.
2018

2017

2016*

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Národní

A1
A1
A2
A2
A2
Aa2.cz Aa2.cz Aa3.cz Aa3.cz Aa3.cz Aa1.cz Aa1.cz Aa1.cz Aa1.cz Aa1.cz Aa1.cz Aa1.cz Aa1.cz Aa1.cz Aa1.cz CzAa

Výhled

stabilní

Mezinárodní

stabilní pozitivní stabilní

2004

CzAa

2003

2002

CzAa CzAa

stabilní stabilní stabilní stabilní stabilní stabilní stabilní negativní stabilní stabilní stabilní pozitivní pozitivní stabilní
*) v roce 2016 došlo ke změně metodiky a současně zavedení dvou kategorií hodnocení (národní a zejména mezinárodní)

K provedenému hodnocení byla společností vydána zpráva, v níž se ke zdůvodnění
uděleného ratingu uvádí:
„Kreditní profil Uherského Hradiště (A1/Aa2.cz stabilní) odráží solidní provozní
hospodaření tažené především daňovými příjmy. Zadluženost města se pohybuje
okolo průměru srovnatelně velkých měst v České republice. Hodnocení bere v úvahu i
velmi dobrou likviditu a střední pravděpodobnost, že vláda České republiky (Aa3
stabilní) poskytne městu mimořádnou pomoc za účelem předejít akutnímu
nedostatku likvidity. Naopak jako kreditně negativní hodnotíme náchylnost města ke
značným výkyvům v objemu investičních výdajů. To je způsobeno omezeným
objemem jeho rozpočtu.“
Ratingová analýza společnosti Moody´s, týkající se hodnocení města Uherské
Hradiště za sledované období, je uvedena v příloze 11.
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9.2. Návrh na odpis pohledávek
Důvodem vzniku pohledávky a závazku je časový nesoulad mezi okamžikem
provedení výkonů a okamžikem úhrady těchto výkonů. Tj. nezaplacení v dohodnutém
termínu. Seznam pohledávek, v členění dle druhu a správce, je uveden v příloze 12a.
Případná stanoviska vybraných správců pohledávek, jež jsou považovány za trvale
problematické, jsou uvedena v příloze 12b).
Přesto, že správci soustavně sledují stav svých pohledávek, vyzývají dlužníky
k úhradě, a právní odbor uplatňuje daňovou exekuci u dlužníků, u kterých zjistí
majetek, spolupracuje s Exekutorským úřadem na možnostech exekuce běžných účtů
či jiného majetku dlužníků města, jsou některé dluhy v současné době již nedobytné a
nevymahatelné.
Za nedobytné pohledávky jsou považovány ty, u nichž během zákonného termínu byly
použity přiměřené prostředky k vymáhání na dlužníkovi i na jiných osobách, na nichž
mohla být pohledávka vymáhána, přičemž se nepodařilo získat finanční prostředky
na jejich úhradu, a to buď z důvodu úmrtí, neefektivnosti vymáhání, kdy náklady na
vymáhání by přesáhly jeho výtěžek, příp. soudní vymáhání bylo zastaveno pro
nemajetnost dlužníka (většinou se jedná o dlužníky, kterým se dluhy cyklicky nabalují
a jsou proti nim vedeny opakované exekuce).
Dále pak pohledávky za dlužníky v dlouhodobém pobytu ve vazbě, ale také ty, u nichž
došlo ke změnám nahlášeným po uplynutí řádného kalendářního období a tím
nemožnosti účetní opravy (např. nebyla povinnost úhrady místního poplatku
z důvodu studia mimo město, pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných,
dlouhodobého pobytu mimo území ČR, rozhodnutí příslušného soudu).
Mezi nedobytné pohledávky jsou dále zařazeny pohledávky, které v rámci
insolvenčního řízení nebyly uspokojeny, neboť jsou označovány jako mimosmluvní
sankce a tyto jsou insolvenčními správci vyloučeny z uspokojení.
Z pohledu rozhodování o nedobytnosti, upuštění o vymáhání či odpisu je o
pohledávkách rozhodováno takto:
a) Přenesená působnost: o odpisu pohledávek pro nedobytnost (přenesená
působnost) rozhoduje správce pohledávky, tj. příslušný odbor. Účelem odpisu
pohledávek pro nedobytnost, tj. jednostranné upuštění od vymáhání, je zreálnění
rozpočtových příjmů, přičemž odpisem či vyřazením dluh nezaniká, trvá dále,
dokud není právo na zaplacení (a tedy i vymáhání) prekludováno. Seznam těchto
pohledávek je dáván voleným orgánům na vědomí nad rámec zákona.
b) Samostatná působnost: o vzdání se práva a prominutí dluhu dle § 85, písm.
f), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje
zastupitelstvo resp. rada města.
Seznam všech pohledávek, určených k odepsání, vyřazení z rozvahové evidence,
upuštění od vymáhání či vzdání se práva a prominutí, je uveden v příloze 12c.
Přehled nedobytných pohledávek určených k odpisu, vzdání se práva či prominutí
dluhu, zpracovává dle podkladů dílčích správců, tj. odborů a útvarů městského úřadu
právní odbor, jenž případně některé požadavky podrobněji komentuje v příloze 12d.
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9.3. Následné události
V souladu se z.č. 505/2002 Sb., o účetnictví samosprávných celků, je vhodné zde
zmínit informace podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a také informace,
které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí
předpis nebo zřizovatel.
Významné majetkoprávní události města, které nastaly po ukončení hodnoceného
období do doby zpracování tohoto materiálu, jsou uvedeny v příloze 13 důvodové
zprávy.
Po rozvahovém dni (31. 12. 2020) nedošlo do doby zpracování tohoto materiálu
(začátek dubna 2021) k žádným jiným událostem, které by měly významný dopad na
závěrečný účet roku 2020.
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10. Závěr
Zastupitelstvo města je povinno (§ 43 z.č. 128/2000 Sb., o obcích) Závěrečný účet
spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní
rok projednat do 30. června následujícího roku a přijat opatření k nápravě
nedostatků.

10.1. Zveřejnění závěrečného účtu
Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede
dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku
na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který
obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje
úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního
samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo
ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Z výše uvedených důvodů je navrženo zveřejnit Závěrečný účet města 2020 takto:
Termín zveřejnění: od pátku
do pondělí

28. 5. 2021
14. 6. 2021 (včetně)

Termín jednání ZM: pondělí

14. 6. 2021

Obsah zveřejnění: 1) fyzická úřední deska: tabulkové plnění v členění dle nejvyšších
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření (viz příloha 14),
2) elektronická úřední deska: úplné znění vč. zprávy auditora

10.2. Návrh na uzavření Závěrečného účtu
Dle § 84, odstavce 2c, z. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu
města vyhrazeno schvalovat závěrečný účet města a v § 17 z. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je uvedeno, že
projednání závěrečného účtu města se uzavírá vyjádřením:
a) souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlas s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a
svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom
vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu
samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.
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Celoroční hospodaření by mělo být dle z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, posuzováno
podle výsledků uvedených v tzv. „účetní závěrce“, která je v § 18 uvedeného zákona
definována takto: „(1) Účetní závěrku v soustavě podvojného účetnictví tvoří a)
rozvaha (bilance), b) výkaz zisků a ztrát; u rozpočtových organizací výkaz o plnění
rozpočtu, c) příloha,“. Přičemž příloha je definována: “(3) Příloha obsahuje údaje
týkající se způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování použitých v
účetním období, za něž se účetní závěrka sestavuje, a informace, které jsou důležité
pro posouzení stavu majetku a závazků, finanční situace a hospodářského výsledku
účetní jednotky“.
V příloze tohoto materiálu je tedy Účetní závěrka, sestavená k rozvahovému dni (tj.
poslední den sledovaného roku), v tomto rozsahu:
a) Rozvaha
b) Výkaz zisku a ztráty
c) Příloha účetní závěrky
d) Přehled o peněžních tocích
e) Přehled o změnách vlastního kapitálu
Zákon o obcích neuvádí, kdy má zastupitelstvo města použít souhlas a kdy souhlas
s výhradami, a proto je vhodné vycházet z § 10 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků, v platném znění, v němž je uvedeno:

„(3) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu odstavce 2 písm. d) musí obsahovat
vyjádření, zda při přezkoumání podle § 2 a 3
a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo
b) byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c),
anebo
c) byly zjištěny nedostatky, spočívající
1. v porušení rozpočtové kázně,
2. v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,
3. v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy,
4. v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními
předpisy,
5. v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předchozí
roky, nebo
6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání.“

Při přezkoumání hospodaření města Uherské Hradiště za rok 2020 nezávislou
auditorskou společností nebyly zjištěny nedostatky dle výše uvedeného písmena c),
spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo
neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se
zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání a v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle ustanovení § 7 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3
uvedeného zákona.
Protože auditorská společnost neshledala žádné závažné pochybení, navrhuji přijat
usnesení, jímž zastupitelstvo města schválí závěrečný účet města a účetní závěrku za
rok 2020 a zároveň bude souhlasit s celoročním hospodařením města za rok 2020, a
to bez výhrad.
Pozn.: Komora certifikovaných účetních vydala stanovisko (Účetnictví 3/2014), že pokud
zastupitelstvo města účetní závěrku neschválí do stanoveného termínu (tj. do 30. června následujícího
účetního období), považuje se tato závěrka za neschválenou a po tomto termínu již k jejímu schválení
dojít nemůže (to se netýká výsledku hospodaření, který může být schválen také v rámci schvalování
účetní závěrky za některé z účetních období následujících – do té doby by byl veden jako výsledek ve
schvalovacím řízení).
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Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Materiál zpracoval ekonomický odbor tak, že vedoucí ostatních odborů a členové
vedení města jej měli předem k dispozici a jejich případná stanoviska byla zahrnuta
přímo do výše uvedeného textu nebo příloh.
Poradní orgány (tj. Finanční komise rady města popř. Finanční výbor zastupitelstva
města) projednávaly materiál až po jeho zpracování, a proto bude jejich případné
stanovisko sděleno přímo při projednávání v RM/ZM.

Přílohy
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Zprávy auditora
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Zpráva o auditu účetní závěrky
- Zpráva ÚIA k průběhu auditu
Účetní závěrka města Uherské Hradiště k 31. 12. 2020 a finanční výkaz
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)
- Příloha účetní závěrky
- Přehled o peněžních tocích
- Přehled o změnách vlastního kapitálu
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
- Poměrové ukazatele hospodaření
Hospodaření s majetkem
Dlouhodobý majetek (změny)
Pohledávky a závazky
Kontrola hospodaření s majetkem
- Zpráva o inventarizaci majetku
- Zpráva o činnosti Hlavní inventarizační komise
- Zpráva o činnosti Škodní komise
Zprávy odborů a útvarů o příjmech a výdajích
- Tabulkové plnění rozpočtu
- Slovní komentář
Závazné ukazatele a zdůvodnění neplnění
Dotace z rozpočtu města
Peněžní fondy
Přehled žádostí o podporu
Zpráva o veřejnosprávní kontrole
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Hospodaření zřízených a založených společností
- Příspěvkové organizace
- Ostatní společnosti s významnou majetkovou účastí
Přehled vedených soudních sporů
Ratingová analýza
Pohledávky města po lhůtě splatnosti
- Pohledávky po lhůtě splatnosti (přehled)
- Stanoviska vybraných správců k pohledávkám
- Seznam pohledávek navržených k vyřazení, odepsání či prominutí
- Stanovisko právního odboru (vymáhání pohledávek)
Následné události
Zveřejnění Návrhu závěrečného účtu na úřední desce

Zpracoval
Ing. Vladimír Moštěk, ekonomický odbor
dílčí zpracovatel je uveden v příslušné příloze
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