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Oznámení o zveřejnění závěrečného
účtu města Velká Bíteš za rok 2021
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění platných předpisů)

Předkládá:

Pokorná Věra
vedoucí Odboru finančního
MěÚ Velká Bíteš

Vyvěšeno na úřední desce dne 27. 5. 2022
Sejmuto z úřední desky dne ........................

Pozn.: Závěrečný účet za rok 2021 bude projednán na zastupitelstvu města 13. 6. 2022.
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Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2021
1. Údaje o plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2021
(údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy

88 222,0

Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

% plnění
k upravenému
rozpočtu

Plnění
k 31.12.

6 333,0

94 555,0

101 372,0

107,21%

19 425,4

1 677,1

21 102,5

23 564,5

111,67%

61 635,5

- 10 585,5

51 050,0

52 893,9

103,61%

4 687,4

16 351,4

21 038,8

21 038,8

100,00%

Příjmy celkem

173 970,3

13 776,0

187 746,3

198 869,2

105,92%

Třída 5 - Běžné výdaje

108 414,5

11 743,8

120 158,3

105 595,6

87,88%

70 688,8

7 243,0

77 713,1

65 796,5

84,67%

179 103,3

18 768,1

197 871,4

171 392,1

86,62%

Saldo: Příjmy - výdaje

- 5 133,0

- 4 992,1

- 10 125,1

27 477,1

x

Třída 8 - Financování
Změna stavu peněžních
prostředků na BÚ
Krátkodobé přijaté půjčené
prostředky - úvěr

25 000,0

- 22 207,9

2 792,1

- 27 584,8

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00%

0,0

27 200,0

27 200,0

19 842,3

72,95%

- 19 867,0

0,0

- 19 867,0

- 19 870,6

100,02%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00%

0,0

0,0

0,0

5 133,0

4 992,1

10 125,1

Třída 4 - Přijaté dotace

Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Dlouhodobé přijaté půjčené
prostředky - úvěry
Splátka dl.přijatých půjček
Splátka krátkod.přij.půjček
Oper.z pen.úč.org.nemající
char.příjmů a výdajů
Financování celkem

135,9
-27 477,1

0,00%
x

Údaje o podrobném plnění rozpočtu příjmů, financování a výdajů jsou zveřejněny na elektronické
úřední desce města Velké Bíteše v doplňujících přílohách k závěrečnému účtu.
Příjmová část
Daňové příjmy činily v roce 2020 částku 97 681,2 tis. Kč. V roce 2021 byly celkové daňové příjmy
města o 3 690,8 tis. vyšší. Úhrn daňových příjmů činil ke konci roku 101 372,0 tis. Kč. Daňové
příjmy ze sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení daní byly vyšší o 8 483 tis. Kč oproti
minulému roku. Ovšem příjmy ze sdílených daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byly
nižší o 5 600,6 tis. Bylo to způsobeno především vládními opatřeními v oblasti zdanění – tzv.
kompenzační bonusy v souvislosti s dopady koronaviru na firmy a zaměstnance. Město obdrželo ze
státního rozpočtu dotaci na zmírnění dopadů těchto opatření v rozpočtu ve výši 1 304,0 tis. Kč.
Nedaňové příjmy byly oproti roku 2020 nižší o Kč 633,6 tis. Úhrn nedaňových příjmů činil ke
konci roku Kč 23 564,5 tis. Největšími položkami v této příjmové třídě jsou příjmy z pronájmů
bytových a nebytových prostor města a příjmy z třídění odpadů.
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Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) byly vyšší oproti roku 2020 o 48 240,5 tis. Kč.
Jednalo převážně o příjmy z prodeje bytů, pozemků a hasičského automobilu. Úhrn kapitálových
příjmů činil 52 893,9 tis. Kč.
V dotačních příjmech se jednalo například o obdrženou dotaci z MŽP na navýšení kapacity sběru
odpadů ve výši 1.994.960,88 Kč, dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky od Kraje
Vysočina a z MMR v celkové výši 4.775.000,- Kč, dále dotace na výkon sociální práce, na pokrytí
nákladů spojených s volbami a o dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu. Město rovněž
obdrželo dotace z Kraje Vysočina na sociální služby pro Domov důchodců a Dům s pečovatelskou
službou, průtokové dotace pro školské příspěvkové organizace a na další investiční i neinvestiční
akce. Rozpis přijatých dotací je uveden v podrobném plnění příjmů rozpočtu, který je přílohou
závěrečného účtu a je umístěn na elektronické úřední desce města Velké Bíteše. Úhrn dotačních
příjmů činil 21 038,8 tis. Kč.
Celkový úhrn příjmů za rok 2021 činil Kč 198 869,2 tis.
Výdajová část
V podrobném plnění rozpočtu, které je přílohou závěrečného účtu umístěném na elektronické
úřední desce města, je uvedeno čerpání dle jednotlivých oddílů rozpočtové skladby včetně
příspěvků příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům, v oddíle 33, 34, a 64 jsou uvedeny
poskytnuté dotace a příspěvky sportovním a jiným zájmovým spolkům. Na konci přehledu jsou
samostatně vyčleněné významnější opravy a investice. Z větších akcí se jedná především o
příspěvky SVK Žďársko, komunikaci a VO v ul. Nová čtvrť, rekonstrukci MŠ Masarykovo nám.
86 a navýšení systému sběru odpadů, na který město obdrželo dotaci z MŽP. Místní části v roce
2021 vyčerpaly na svoje investiční i provozní potřeby z rozpočtu města částku Kč 4 735,4 tis.
Celkový úhrn výdajů za rok 2021 činil 171 392,1 tis. Kč.
Financování
Tato část rozpočtu města obsahuje změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která
představuje zapojení finančních prostředků z minulého roku, čerpání a splátky úvěrů.
V podrobném plnění rozpočtu jsou rozepsány splátky jednotlivých přijatých úvěrů.
Celkový úhrn financování za rok 2021 činil - 27 477,1 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi příjmy a
výdaji města v daném roce.

2. Hospodářská činnost
Město vede hospodářskou činnost, která se týká správy části nemovitostí prováděnou dle mandátní
smlouvy firmou Encom, spol. s r.o. Brno. V roce 2013 byla většina bytových a nebytových prostor
převedena pod správu města do hlavní rozpočtované činnosti. K 31. 12. 2021 byla hospodářská
činnost města ukončena, všechny příjmy a výdaje v souvislosti s nájmy budou od roku 2022
součástí pouze hlavní rozpočtované činnosti.
K 31. 12. 2021 činily:
náklady 118 395,70 Kč
výnosy 191 743,74 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění činí k 31.12.2021
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3. Stav účelových fondů

Město Velká Bíteš má dva fondy:
Sociální fond
stav k 31. 12. 2021 činil
562 942,32 Kč.
Tvorba a čerpání se řídí schválenými zásadami. Tento fond je součástí rozpočtu města.
Fond odpadového hospodářství stav k 31. 12. 2021 činil
557 438,52 Kč.
Jedná se o vázaný účet určený na rekultivaci skládky odpadů – mimorozpočtový. Fond
odpadového hospodářství byl vytvořen na základě zákona o odpadovém hospodářství v době, kdy
provoz skládky odpadů byl přímo pod městem, v současné době tento fond tvoří Technické služby
Velká Bíteš spol. s r.o. jako provozovatel skládky.

4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
Na základě novely zákona o účetnictví předkládají příspěvkové organizace účetní závěrky k 31. 12.
ke schválení Radě města Velké Bíteše. Rada města rovněž schvaluje rozdělení jejich
hospodářského výsledku do fondů. V prosinci 2021 proběhly veřejnosprávní kontroly hospodaření
příspěvkových organizací Odborem finančním MěÚ Velká Bíteš. Zprávy z těchto kontrol jsou
předkládány radě města při schvalování účetní závěrky těchto organizací.
Náklady v tis.
Kč

Výnosy v tis.
Kč

Výsledek
hospodaření
v tis. Kč

Základní škola Velká Bíteš,
Sadová 579

57 537,5

57 551,2

13,7

Střední odborná škola
Jana Tiraye,
Tyršova 239

17 412,6

17 428,7

16,1

Poliklinika Velká Bíteš,
Tyršova 223

22 839,8

22 846,0

6,2

Informační centrum a klub
kultury města Velké Bíteše,
Masarykovo náměstí 5

7 653,8

7 694,8

41,0

Mateřská škola Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 86

10 903,4

10 937,4

34,0

Mateřská škola Velká Bíteš,
U stadionu 538

11 678,6

11 740,0

61,4

Základní škola a Praktická
škola Velká Bíteš

20 528,6

20 532,3

3,7

Základní umělecká škola,
Velká Bíteš, Hrnčířská 117

10 731,5

10 733,8

2,3

159 285,8

159 464,2

178,4

Celkem
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Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na Odboru finančním
MěÚ Velká Bíteš.

5. Hospodaření organizací založených městem
V průběhu roku 2012 došlo ke zrušení bez likvidace firmy Lesy města Velká Bíteš s.r.o. a její
jmění přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením na nástupnickou společnost Technické služby
Velká Bíteš s.r.o.
Roční účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 Technických služeb Velká
Bíteš spol. s r.o. schvaluje rada města ve funkci zakladatele a účetní závěrka Bytového družstva
Města Velká Bíteš je schvalována členskou schůzí.
Přehled majetku v tis. Kč
Aktiva celkem

z toho oběžná
aktiva

Tech. služby Velká Bíteš
spol. s r. o.

74 956,0

41 079,0

25 443,0

49 143,0

Bytové družstvo Města
Velká Bíteš

91 391,4

5 016,7

57 636,4

33 754,9

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

Roční účetní závěrky založených organizací jsou k dispozici na finančním odboru MěÚ.
Vývoj hospodářského výsledku v tis. Kč

Tech. služby Velká Bíteš
spol. s r. o.
Bytové družstvo Města
Velká Bíteš

Hospodářský
výsledek

Hospodářský
výsledek
minulého
období

Náklady

Výnosy

80 218,0

82 266,0

2 048,0

1 624,0

403,2

130,3

-272,9

-558,4

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu města za rok 2021 činily celkem 21 038,8 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a
jejich čerpání v roce 2021 je zapracován v tabulkách podrobného plnění příjmů, financování a
výdajů. Dotace určené k vyúčtování byly vyúčtovány v souladu s podmínkami poskytovatelů.
Vratka nedočerpaných prostředků na zajištění voleb proběhla ještě během roku 2021.
Samostatný přehled přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, kraje a obcí a
jejich čerpání v roce 2021 je zveřejněn na elektronické úřední desce města Velké Bíteše
v doplňujících přílohách k závěrečnému účtu (příloha č.3).
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7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021
Přezkoumání hospodaření města za rok 2021 bylo provedeno na základě smlouvy ze dne 16.3.2021
mezi zadavatelem Město Velká Bíteš a vykonavatelem InForm Audit s.r.o., Žďár nad Sázavou,
zastoupenou Ing. Pavlem Hrabákem, číslo oprávnění 456, číslo auditorského oprávnění 996.
Dílčí přezkoumání hospodaření města za rok 2021 bylo provedeno ve dnech 18. až 30. října 2021 a
závěrečné přezkoumání hospodaření bylo ukončeno 18. 3. 2022 včetně předání zprávy auditora.
Závěr zprávy: Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku
město Velká Bíteš jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. Při přezkoumání
hospodaření územního celku město Velká Bíteš jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.
Doporučení z dílčího přezkumu hospodaření za 1-9/2021 byla akceptována.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2021 je přílohou
k závěrečnému účtu.
Seznam příloh k závěrečnému účtu:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2021

Seznam doplňujících příloh k závěrečnému účtu zveřejněných na elektronické úřední desce města
Velké Bíteše:
1. Podrobné plnění příjmů, financování a výdajů
2. Použití zůstatku finančních prostředků BÚ
3. Přehled účelových dotací a čerpání
4. Přehledy úvěrů, půjček, ostatních závazků města Velké Bíteš
5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
6. Tvorba a čerpání fondů
Veškeré přílohy jsou též k nahlédnutí na Odboru finančním MěÚ Velká Bíteš.
V soupisu doplňujících příloh již není účetní závěrka města k 31. 12. 2021 (rozvaha, výkaz zisku a
ztrát, příloha a další účetní výkazy), kterou dle novely zákona o účetnictví schvaluje samostatně
zastupitelstvo města Velké Bíteše.
Údaje o hospodaření města a jeho příspěvkových organizací včetně účetních výkazů jsou rovněž
k dispozici na webu Ministerstva financí ČR:
https://monitor.statnipokladna.cz/2021/obce/detail/00295647.
Vyhotovila: Věra Pokorná
Ve Velké Bíteši dne
10. 5. 2022
Digitálně podepsal Bc Věra Pokorná
Datum: 19.05.2022 10:18:16 +02:00
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