
                   NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 

                             Města Staré Město 

                                                             za rok 2021 
 
 
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření 

Ukazatel rozpočtu Schválený 
rozpočet 
(v tis. Kč) 

Upravený 
rozpočet 
(v tis. Kč) 

Skutečnost 
(v tis. Kč) 

% plnění 

Příjmy celkem 133 097 165 121 169 964           102,9 % 

Výdaje celkem 140 621 144 944 133 744             92,3 % 

Financování     7 524         −  20 177          − 36 220  

 
2. Provedená rozpočtová opatření  
 

Rozpočtové opatření Příjmy 
(v tis. Kč) 

Výdaje 
(v tis. Kč) 

Financování 
(v tis. Kč) 

č. 1 133 633 140 916 7 283 

č. 2 143 425 158 775 15 350 

č. 3 142 880 161 086  18 206 

č. 4 144 690 161 389 16 699 

č. 5 147 846 158 735  10 889 

č. 6 147 911 158 970  11 059 

č. 7 148 052 158 905  10 853  

č. 8 165 055 144 928              − 20 127   

č. 9 165 121 144 944              − 20 177   

Objem RO Ʃ  32 024                    4 323              − 27 701   

 
3. Rekapitulace příjmů 

 

Rozpočtové 
příjmy 

Schválený 
rozpočet 
 (v tis. Kč) 

Upravený 
rozpočet 
(v tis. Kč) 

Skutečnost 
(v tis. Kč) 

% plnění 

Daňové příjmy  99 500 116 095 121 211 104,4 % 

Nedaňové příjmy  18 707 19 494   19 219   98,6 % 

Kapitálové příjmy    7 300 14 566    14 568 100,0 % 

Přijaté transfery    7 590 14 966     14 966 100,0 % 

Ʃ        133 097          165 121  169 964 102,9 % 

 
4. Analýza výdajové stránky rozpočtu 
 

Rozpočtové 
výdaje 

Schválený 
rozpočet 
(v tis. Kč) 

Upravený 
rozpočet 
(v tis. Kč) 

Skutečnost 
(v tis. Kč) 

% plnění 

Běžné výdaje   98 839 106 245   99 705 93,8 % 

Kapitálové výdaje   41 782   38 699  34 039 87,9 % 

Ʃ 140 621 144 944 133 744 92,3 % 
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Daňové příjmy tvoří významnou část rozpočtových příjmů města,  vyplývají  z rozdělení celostátního 
hrubého výnosu ze sdílených daní v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní. Příjmy v této třídě 
tvoří výnosy z daní a správní a místní poplatky. Tato kategorie zahrnuje mimo jiné i příjmy z hazardních  a 
technických her vybírané dle zák.  č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů. 
Daňové příjmy za rok 2021 byly v porovnání s předchozím kalendářním rokem vyšší o 7,5 mil. Kč, nejvý-
znamnější nárůst ve výběru sdílených daní se projevil u daně z příjmů fyzických a právnických osob na 
položkách rozpočtové skladby 1111, 1112 a 1121.  Dále byl také významný nárůst u inkasa příjmu z daně 
z přidané hodnoty na pol. 1211.  
Příjem ze správních poplatků zůstal v porovnání s rokem 2020 skoro na stejné úrovni (+76 tis. Kč). Jsou zde 
zahrnuty zejména správní poplatky ze staveb (na základě vydaných rozhodnutí stavebním úřadem). Stejně  
tak i příjem z místních poplatků v r. 2021, který činil 3 606 tis. Kč zůstal v porovnání s předchozím zdaňova- 
cím obdobím na stejné úrovni (+41 tis. Kč).  
 
Nedaňové příjmy  tvoří  příjmy z vlastní činnosti (poskytování služeb či realizace prodejů), dále příjmy 
z pronájmu majetku města (pronájmy bytového a nebytového fondu včetně přefakturace služeb souvise-
jících s nájmem), příspěvky za tříděný odpad, příjmy z kultury, splátky půjček, příjmy z úroků a další běžné 
příjmy (např. pojistné náhrady z pojistných událostí, pokuty a sankce předepsané městem atd.). Nedaňové 
příjmy v r. 2021 činily  19 219 tis. Kč, v roce 2020 dosáhly výše 19 460 tis. Kč, což je opět identická výše 
v porovnání s předchozím rozpočtovým obdobím. 
 
Kapitálové příjmy  jsou především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku města (movitých a nemovi-
tých věcí, hmotného a nehmotného majetku), v r. 2021 naplnily tuto položku v rozpočtu zejména příjmy 
z prodeje stavebních pozemků, a to jak pro bytové i nebytové účely – jednalo se o prodej stavebního po-
zemku pro výstavbu RD v ul. Na Kopci (v areálu bývalého Školního hospodářství), dále část pozemku v ul. 
Za Radnicí (za účelem rozšíření stavebního místa) a dále odprodej RD Na Hradbách. Odprodej pozemků 
pro výrobu a průmysl byl uskutečněn v průmyslové zóně Louky a v areálu fy LUCROM.  V rozpočtu města 
se příjmy za prodeje pozemků a nemovitých věcí evidují na podseskupení rozpočtových položek 311 
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, v r. 2021 byla dosažena částka ve výši 14,5 mil. Kč, v r. 2020 či-
nily tyto příjmy 3,5 mil. Kč.  
 
Přijaté dotace jsou přijaté neinvestiční  a investiční transfery z veřejných rozpočtů, které byly v r. 2021 
poskytnuty městu v celkové výši  14 966 tis. Kč – viz rozpis čl. 6. V r. 2021 byly čerpány investiční přijaté 
transfery  v celkové výši  2 053 tis. Kč.  
Příjem dotací je ovlivněn zejména rozsahem investiční činnosti města, ve srovnání s předchozím rokem 
poklesl v r. 2021 celkový objem investic o 52,5 mil. Kč. 
 
Běžné výdaje jsou výdaje na provoz, údržbu majetku a budov,  odpadové hospodářství,  realizace výdajů 
na ochranu životního prostředí,  činnost místní správy a neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím . Patří sem materiálové nákupy (drobný majetek, materiál, knihy, zboží, pracovní pomůcky), 
platby energií a služeb, ostatní nákupy (opravy, poštovné, konzultace, školení, cestovné, programové vy-
bavení apod.), finanční výdaje (úroky a poplatky z půjčených prostředků, poplatky peněžním ústavům, 
platby pojistného atd.). Do běžných výdajů dále patří poskytnutí záloh, náhrad, příspěvků (věcné dary, 
příspěvek na dopravní obslužnost), neinvestiční transfery (dotace fyzickým a právnickým osobám), půjčky 
a ostatní (nespecifikované rezervy a finanční vypořádání minulých let aj.).  V meziročním srovnání došlo u 
běžných výdajů k celkovému nárůstu cca o 5,3 % → v r. 2020 činily běžné výdaje 94 709 tis. Kč,  v roce 
2021 vzrostly na 99 705 tis. Kč. Do běžných výdajů se v r. 2021 promítly zejména náklady na následnou 
péči ve výši 940 tis. Kč v souvislosti s investiční akcí „Projekt založení prvků ÚSES“, která byla realizována 
v r. 2019. Tato akce byla kompletně hrazena z dotace MŽP (dotace ve výši 100 % vynaložených uznatel-
ných výdajů). Běžné výdaje dále významně navýšily sadové úpravy na Rybníčku ve výši 293 tis. Kč a dále 
příprava a částečná realizace demolice dolní drůbežárny ve výši 360 tis. Kč.    
 
Kapitálové výdaje jsou realizované výdaje na investiční výstavbu města a nákup dlouhodobého majetku. 
Podrobný rozpis investiční činnosti v r. 2021 je uveden v příloze tohoto závěrečného účtu  „Hospodaření 
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města Staré Město za rok 2021“. Mezi kapitálové výdaje se řadí i výkupy pozemků, v r. 2021 bylo investo-
vána do výkupu pozemků částka ve výši 4,8 mil. Kč., z nichž nejvýznamnější byly plánované výkupy po-
zemků od Města Uherské Hradiště z důvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Město, dále 
výkup pozemků od p. Michala Ryšky, ul. Velehradská , Staré Město,  (v lokalitě Vinohrady u trati směr 
Velehrad), a výkupy pozemků pod cyklostezkou Kostelanská od fy REC Group, s.r.o., Staré Město. 
 
Financování  - Tř.8 – na položky tohoto rozpočtového třídění patří pohyby bankovních účtů a peněžních 
fondů. Položky v této třídě se odlišují z hlediska času na krátkodobé (realizace nebo vypořádání operace je 
jeden rok nebo kratší) a dlouhodobé (delší než jeden rok). Dále se člení z hlediska způsobu financování, 
z tuzemska a ze zahraničí. Patří sem čerpání úvěrů a splátky půjčených prostředků, úhrady dluhopisů, ná-
kupy akcií apod. Město Staré Město nečerpalo v r. 2021 žádné nové úvěry.  Splátky úvěrů (pol. 8124) činily 
11,4 mil. Kč, a dále byly poskytnuty dvě zápůjčky společnosti Školní hospodářství s.r.o. ve výši  2 mil. Kč a  
1 mil. Kč ke konci roku (pol. 8118) s pevným úročením 3,5 % p.a. Splátka první zápůjčky ve výši 2 mil. Kč je 
zachycena na pol. 8117. Zápůjčka poskytnutá v prosinci 2021 je splatná 30.11.2022. Na této položce bylo 
také proúčtováno ukončení krátkodobého termínovaného vkladu v  J§T Bance ve výši 3 mil. Kč. Na položce 
8118 jsou dále zaúčtovány převody volných peněžních prostředků na termínované vklady u Raiffeisenbank 
v celkové výši 10 mil. Kč.  
V dlouhodobém financování Město Staré Město ukončilo termínovaný vklad u J&T Banky s úrokovou saz-
bou 1,4 % (pol. 8127), tato částka byla znovu reinvestována do dalšího termínovaného vkladu u J&T Banky 
s úrokovou sazbou 2,2 % (pol. 8128), který bude splatný v r. 2023. v roce 2021 byl dále realizován prodej 
roční směnky od společnosti GAIN Financial Group, a.s. ve výši  1 mil. Kč na pol. 8128  s 5 %-ním zhodno-
cením, tj. úrokový výnos ve výši 50 tis. Kč. Na této položce byly zachyceny další nově založené dlouhodobé 
termínované vklady v celkové výši 3,5 mil. Kč. u J§T Banky. 
Město Staré Město neprovozuje hospodářskou činnost. 
Město Staré Město je vlastníkem 100%-ního obchodního podílu ve spol. Školní hospodářství, s.r.o., Staré 
Město, IČ: 26938243 (viz rozvaha účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem).  
Z důvodu postupného zahajování demoličních prací v bývalém areálu Školního hospodářství muselo být 
sídlo společnosti  Školní hospodářství, s.r.o.  přestěhováno v rámci Starého Města na adresu Za Špicí 1798 
(budova bývalého Telecomu), tato společnost v průběhu roku 2021 také postupně ukončila svoji zeměděl-
skou činnost s tím, že obhospodařované pozemky byly převedeny do pachtu firmě Ing. Václav Talák, Sva-
tovítská 1904, 686 03  Staré Město, se kterou byla podepsána Smlouva o pachtu závodu. Dle této smlouvy 
bude propachtovatel platit roční pachtovné ve výši 1,9 mil Kč, s tím, že v r. 2021 byly společnosti Školní 
hospodářství proplaceny propachtovatelem veškeré vynaložené náklady na založení a údržbu osetých 
zemědělských pozemků ve výši 3 mil. Kč. Ke konci roku společnost Školní hospodářství následně provedla 
odprodej všech pronajatých strojů za cca 2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že si ke konci roku firma Ing. Václav 
Talák tzv. předplatila  pachtovné na rok 2022, je reálný předpoklad, že společnost Školní hospodářství bu-
de vykazovat ve svém hospodaření za rok 2021 kladný hospodářský výsledek. Dotace ze strany MZE neby-
ly společnosti Školní hospodářství v uplynulém roce již poskytovány.  
Řádná účetní závěrka společnosti  Školní hospodářství, s.r.o.,  sestavená ke dni 31. 12. 2021, spolu se zprá-
vou o stavu hospodaření  a zprávou o přezkumu hospodaření, bude předložena zastupitelstvu města Staré 
Město, v souladu s čl. IX., bod 3, zakladatelské listiny společnosti, nejpozději do 30. 6. 2022.   
 

5. Výsledek rozpočtového hospodaření, stavy bankovních účtů a fondů 

Výsledek rozpočtového hospodaření:       – 36 220 tis. Kč – viz příloha „Hospodaření města  Staré Město…“   
 
Zůstatek na všech účtech celkem:           72 151 tis. Kč 

 z toho na ZBÚ                            65 887 tis. Kč 

 na fondech ÚSC       6 264 tis. Kč 

 na jiných účtech                         0       Kč 
Pokladna 

 hlavní pokladna města                        31 tis. Kč 
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Stav účelových fondů:     Ʃ  7 506 470,70 Kč 
sociální fond   –  stav k 31. 12. 2021            60 612,97 Kč 

 z toho pohledávky vůči zaměstnancům (půjčky)                       0,--  Kč 

 KZ účtu 236 0100                                             60 612,97 Kč  
 
fond rozvoje bydlení  –  stav k 31. 12. 2021  7 445 857,73 Kč 

 z toho půjčky občanům               1 242 357,95 Kč 

 KZ účtu 236 0120     6 203 499,78 Kč 
 

Hospodaření  sociálního fondu se v r. 2021 řídilo schváleným rozpočtem města Staré Město a vnitřními 
směrnicemi č. S 02/2020 o tvorbě a čerpání sociálního fondu a S 01/2021 o stravování zaměstnanců.  
Tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení se v r. 2021 řídilo vnitřním předpisem města „Pravidla pro tvorbu, 
čerpání a použití prostředků z  Fondu rozvoje bydlení“,  jehož poslední úprava byla schválena na 24. zase- 
dání Zastupitelstva města Staré Město dne 26.9.2018. Příjmy FRB tvoří splátky půjček a zápůjček poskyt-
nutých v minulých letech,  mezi  hlavní výdaje  fondu patří poskytované zápůjčky občanům  města. Půjčky 
zaměstnancům ze sociálního fondu nejsou poskytovány.  
 
 
6. Přehled přijatých dotací    
 

Položka ÚZ Poskytovatel 
a účel dotace 

Rozpočet 
(v tis. Kč) 

Čerpání 
(v  tis.Kč) 

% 
plnění 

4111 98071 Všeobecná pokladní správa - Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR  

 
       175  

 
       175 

 
100 % 

4111 98037 Všeobecná pokladní správa – „kompenzační 
bonus“  

 
1 531 

 
1 531 

 
100 % 

4111 98018 Všeobecná pokladní správa 
Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 

 
   21 

 
   21 

 
100 % 

4112 
 

  
MFČR - dotace na výkon státní správy  

 
6 828 

 
6 828 

 
100 % 

4116 13015 Ost. neinvestič. přijaté transfery ze st.rozpočtu – 
dotace na výkon sociální práce 

 
  585 

 
585 

 
100 % 

4116 13018 Ost. neinvestič. přijaté transfery ze st.rozpočtu – 
dotace na výkon sociální práce v souvis.s COVID_19  

 
    50 

 
   50 

 
100 % 

4116 13013* MPSV – neinv.dotace pro SVČ Klubko na realizaci 
projektu „Prázdninové tábory v Jalubí“ 

 
   102 

 
102 

 
100 % 

4116 13013* MPSV – neinv.dotace pro SVČ Klubko na realizaci 
projektu „Příměstské tábory staroměstsko“ 

 
   221 

 
221 

 
100 % 

4116 13013* MPSV – neinv.dotace pro SVČ Klubko na realizaci 
projektu „Dětský klub pro ZŠ Staré Město“ 

 
   19 

 
19 

 
100 % 

4116 13013 MPSV – neinv.dotace na realizaci projektu „Imple-
mentace prvků eGovernmentu pro MěÚ St.Město“ 

 
    400 

 
400 

 
100 % 

4116 14036 MPSV – neinv.dotace na podporu mimořádného 
ohodnocení strážníků MP v souvis. s Covid-19 

 
    20 

 
20 

 
100 % 

4116 13101 Úřad práce ČR – příspěvek na vytvoření  pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
 (bez podílu Evropského sociálního fondu) 

 
   167 

 
 167 

 
100 % 

4116 13017 Úřad práce ČR – příspěvek na ochranné pracovní 
pomůcky pro VPP 

 
      1 

 
    1 

 
100 % 

4116 34053 Ministerstvo kultury ČR – neinvestiční  dotace  na 
projekt  „Městská knihovna z Clavia do Tritia“ 

 
     36 

 
   36 

 
100 % 
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4116 34070 Ministerstvo kultury ČR – neinvestiční  dotace  na 
realizaci projektu  „Velkomoravský koncert 2020“ 

 
   200 

 
200 

 
100 % 

4116* 103133063, 
103533063 

MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání  na projekty využívající zjednodušené 
vykazování nákladů (ZŠ Staré Město) 

 
   1 359 

 
 1 359 

 
100 % 

4116* 33166 MŠMT – dotace ze SR v rámci Výzvy Podpora okr. A 
krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdě-
lávání distanční formou v r. 2021 (ZŠ Staré Město) 

 
         25 

 
  25 

 

 
100 % 

4116* 33166 MŠMT – dotace ze SR v rámci Výzvy Podpora okr. A 
krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdě-
lávání konaných v období 1.9.2021 - 31.12.2021 

 
   16 

 
  16 

 

 
100 % 

4116 106515011 
 

MŽP  – ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR  
na projektu „Založení prvků ÚSES v lokalitě 
v Rybnících“     

 
940 

 
940 

 
100 % 

4116 14004 Neinvestič.přijaté transfery od krajů 
- dotace na výdaje spojené s činností  SDH 

 
   13 

 
   13 

 
100 % 

4122* 00070 Neinvestiční dotace od Zlínského kraje na realizaci 
projektu „Badatelský stan – aneb pojďme ven“ 

 
   10 

 
   10 

 
100 % 

4122* 00070 Neinvestič.přijaté transfery od krajů 
na realizaci projektu „Do přírody s láskou“ 

 
   41 

 
   41 

 
100 % 

4122* 00070 Neinvestič.přijaté transfery od krajů na realizaci 
projektu „Interaktivní výstava Pestrost ptačího 
světa – obnova a inovace po 10 letech“ 

 
   11 

 
   11 

 
100 % 

4122* 13014 Neinvestiční dotace od Zlínského kraje na realizaci 
projektu „Obědy do škol v ZK V“ 

 
 35 

 
  35 

 
100 % 

4122 00090 Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje 
realizaci projektu „Velkomoravský koncert 2021“ 

 
  60 

 
  60 

 
100 % 

4122 00090 Neinvestiční dotace od Zlínského kraje na realizaci 
projektu Zahrada Moravy 2021 – postupová soutěž  
„O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ 

 
  27 

 
  27 

 
100 % 

4122  Dar z rozpočtu Zlínského kraje – v rámci projektu 
„Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití 
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky 
na území Zlínského kraje“ 

 
  20 

 
  20 

 
100 % 

4216 34544 Ministerstvo kultury ČR – investiční přijatý transfer  
na projekt  „Městská knihovna z Clavia do Tritia“ 

 
  120 

 
 120 

 
100 % 

4216 107517969 Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu  
– ZŠ č.p. 1720 – učebny pracovní výuky (3D tiskárna) 

 

1 933 

 

1 933 

 

100 % 
 

Ʃ   14 966 14 966 100 % 

Legenda:     *     … průtokové dotace pro zřízené PO                
Veškeré dotace byly čerpány v souladu s podmínkami jejich poskytnutí. 
 
 

7. Stav majetku města k 31.12.2021     

Položka Hodnota 

(v tis. Kč) 

Pozn. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 3 779 netto 

Dlouhodobý hmotný majetek 914 290 netto 
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Dlouhodobý finanční majetek 98 713  

Dlouhodobé pohledávky 8 133  

Krátkodobé pohledávky 39 150 netto 

Krátkodobý finanční majetek 102 690  

Zásoby 1 823  

Krátkodobé závazky 10 625  

Dlouhodobé závazky 59 426  

           z toho bankovní úvěry 30 290  

Fondy 7 506  

 

Rozvaha (Bilance) r. 2021 

Aktiva Ʃ  1 168 577 612,76 Kč   =    Pasiva Ʃ  1 168 577 612,76 Kč  

Hospodářský výsledek  r. 2021 

Výnosy  Ʃ  163 044 104,08 – Náklady  Ʃ 118 074 877,10 Kč = Zisk  Ʃ 44 969 226,98 Kč 

(Město Staré Město dosáhlo za rok 2021 kladný hospodářský výsledek ve výši 45 mil. Kč, což je v porovnání  
s předchozím účetním obdobím o 8,4 mil. Kč více, tj. skoro o 22,9 % větší zisk než v roce 2020. To znamená, 
že i navzdory omezujícím vládním opatřením a restrikcím se účetní jednotce podařilo dovést své hospoda-
ření k příznivějšímu hospodářskému výsledku. Toto jasně ukazuje na výbornou  finanční stabilitu, účetní 
jednotka má již několik let kladný HV, jehož navíc dosahuje  souběžně  s plánovaným udržováním  finanč-
ních rezerv. 
 
 
8. Přehled úvěrů města k 31.12.2021   

Rok 
čerpání 
úvěru 

 

Účel úvěru 

 
Účet 

SU/AU 

 
Výše úvěru 

(v Kč) 

Splaceno 
k 31.12.2021 

(v Kč) 

Zbývá 
splatit       
(v Kč) 

Rok 
splatnosti 

úvěru 

2019 Škofin–úvěr služeb.auto MP 451 0290 533 900 247 838 286 062 2024 

2018 Investiční bankovní úvěr ČS 451 0221 15 000 000 4 390248 10 609 752 2029 

2017-18 Investiční bankovní úvěr KB 451 0220 40 000 000 20 606 074 19 393 926 2025 

2009 Revitalizace sídl. Kopánky 451 0100 5 100 000 5 100 000   0 2020 

2009 Chodníky a cyklostezky 451 0110 5 000 000 5 000 000 0 2019 

2010 Chodník Velehradská 451 0120 2 100 000 2 100 000 0 2021 

2010 Chodník náměstí Hrdinů 451 0130 5 875 452 5 875 452 0 2021 

2010 Realizace úspor–zdr.střed. 451 0140 8 800 000 8 800 000 0 2021 

2011 Realizace úspor–sport.hala 451 0150 1 700 000 1 700 000   0 2021 

2011 Školní hospodářství 451 0160 5 000 000 5 000 000  0 2018 

2019 Revolvingový úvěr KB 
 

451 0230 
 

25 128 367 
 

25 128 367 
 

0 
 

2021 
 

Ʃ   114 237 719 83 947 979 30 289 740  
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9. Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021 
 

Příspěvkové 

organizace 

zřízené městem 

Členění PO 

podle § rozpoč- 

 tové skladby 

Hospodaření 

       za r. 2021  

            ZISK 

Hospodaření 

         za r. 2021  

ZTRÁTA 

Počet 

zřízených PO 

celkem 

Základní škola 
Staré Město 

 
3113 

          
Ano 

 
Ne 

 
1 

Mateřská škola 
Komenského 

 
3111 

 
Ano 

 
Ne 

 
1 

Mateřská škola 
Rastislavova 

 
3111 

 
Ano 

 
Ne 

 
1 

Křesťanská 
mateřská škola 

 
3111 

 
Ano 

 
Ne 

 
1 

Středisko volného 
času Klubko 

 
3421 

 
Ano 

 
Ne 

 
1 

Sportovní a 
kulturní centrum 

 
3412 

 
Ano 

 
Ne 

 
1 

Technické služby 
Staré Město 

 
3699 

 
Ano 

 
Ne 

 
1 

Ʃ    7 

 
Způsob řešení HV u PO:    
Všechny příspěvkové organizace zřízené městem Staré Město vykazují za rok 2021 kladný výsledek 
hospodaření.  
Rada města Staré Město schválila na své 73. schůzi dne 14.3.2022 hospodaření všech svých zřízených 
příspěvkových  organizací města za rok 2021 včetně rozdělení  jejich dosažených zlepšených hospo- 
dářských výsledků  za rok 2021 do peněžních fondů PO  následujícím způsobem: 
 

Název   
PO 

Rezervní 
fond 

   Fond 
   odměn 

Odvod 
zřizovateli 

ZŠ Staré Město 

MŠ Komenského 

MŠ Rastislavova 

KMŠ Za Radnicí 

SVČ Klubko 

Sportovní a kulturní centrum   

Technické služby Staré Město 

  287 646,04 

    39 112,35 

    22 471,94    

    16 438,04 

    58 578,98   

  362 662,48 

    64 453,08 

                     0 

                     0 

                     0 

       0 

              40 000  

                      0 

              64 450 

0 

0 

0 

0 

0 

300 000 

0 

 

 
Schválení účetních závěrek zřízených PO za rok 2021:    
73.RM schválila dne 14.3.2022 roční účetní závěrky příspěvkových organizací města Staré Město za rok 
2021 v souladu s vnitřní směrnicí  S 05/2013 a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Příspěvkové organizaci SKC Staré Město bude  
zřizovatelem nařízen odvod z fondu investic ve výši 300 tis. Kč. Tato účetní jednotka vykazuje již druhé 
zdaňovací období zlepšený hospodářský výsledek v částkách nad 350 tis. Kč, na účtech fondů vykazuje více 
než 1,2 mil. Kč → stav fondu investic k 31.12.2021 činil 584 tis. Kč – účetní jednotka neprovádí odvody 
odpisů z dlouhodobého majetku do rozpočtu zřizovatele (města), proto bylo poradní skupinou pro schva-
lování účetních závěrek doporučeno zřizovateli, aby nařídil řediteli PO mimořádný odvod z investičního 
fondu ve výši 300 tis. Kč.  
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Řediteli příspěvkové organizace SKC Staré Město bylo dále uloženo, ať předloží plán investičních nákupů 
včetně záměru na použití vytvořené finanční rezervy. 

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 

Přezkoumání hospodaření města Staré Město za rok 2021 bylo provedeno auditorskou společností 
ŠTOLFOVÁ AUDIT s.r.o., číslo oprávnění 584, Školní 691/1, 765 02 Otrokovice, v souladu se zákonem          
č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO.  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Staré Město za rok 2021 je součástí závěrečného    
účtu města za rok 2021*. 
 
Přílohou závěrečného účtu je stručný přehled „Hospodaření města Staré Město za rok 2021“. 

 

Pozn.:      * …   Kompletní  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je k dispozici na finančním odboru  
                           města Staré Město. 

 

Ve Starém Městě dne 18. 3. 2022 

 
 
Vypracovala:     Ing. Alena Holubová                            
                                  572 416 470                                                           
 
 
Schválil:          Ing. Kamil Psotka, starosta    
                                  572 416 402   
                
 
Závěrečný účet města Staré Město za rok 2021 bude projednán na 21. zasedání  Zastupitelstva města 
Staré Město  dne 4.4.2022.   
 
Zveřejnění na vzdálené adrese: 
Návrh  závěrečného účtu města Staré Město za rok 2021 včetně přehledu hospodaření je zveřejněn na  
elektronické úřední desce na webových stránkách města: www.staremesto.uh.cz. 
 
V listinné podobě je návrh závěrečného účtu města Staré Město za rok 2021 včetně  údajů o plnění 
rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v podrobném členění  dle rozpočtové skladby  
(viz výkaz FIN 2-12)  k nahlédnutí na finančním odboru města, dveře č. 106. 
  

Zveřejněno v souladu se zák. č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

 

Vyvěšeno:                                                                   Sňato:  

http://www.staremesto.uh.cz/

