
                   SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 

                             Města Staré Město 

                                                             za rok 2020 
 
 
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření 

Ukazatel rozpočtu Schválený 
rozpočet 
(v tis. Kč) 

Upravený 
rozpočet 
(v tis. Kč) 

Skutečnost 
(v tis. Kč) 

% plnění 

Příjmy celkem 182 052 181 739 184 004           101 % 

Výdaje celkem 200 028 187 423 181 227             97 % 

Financování  17 976     5 684            − 2 777  

 
2. Provedená rozpočtová opatření  
 

Rozpočtové opatření Příjmy 
(v tis. Kč) 

Výdaje 
(v tis. Kč) 

Financování 
(v tis. Kč) 

č. 1 181 767 200 178 18 411 

č. 2 181 937 203 543  21 606 

č. 3 184 957 203 957  19 000 

č. 4 186 570 207 661 21 091 

č. 5 188 302 205 745  17 443 

č. 6 188 615 205 790  17 175 

č. 7 180 669 195 851  15 182  

č. 8 181 108 195 899  14 791  

č. 9 181 310 195 825  14 515  

č. 10 181 690 187 416    5 726  

č. 11 181 739 187 423    5 684  

Objem RO Ʃ    −  313              − 12 605             − 12 292 

 
3. Rekapitulace příjmů 

 

Rozpočtové 
příjmy 

Schválený 
rozpočet 
 (v tis. Kč) 

Upravený 
rozpočet 
(v tis. Kč) 

Skutečnost 
(v tis. Kč) 

% plnění 

Daňové příjmy 128 633 111 587 113 735 101,9 % 

Nedaňové příjmy  17 104 19 344   19 460 100,6 % 

Kapitálové příjmy    5 500    3 530      3 531 100,0 % 

Přijaté transfery  30 815 47 278 47 278 100,0 % 

Ʃ        182 052          181 739 184 004 101,2 % 

 
4. Analýza výdajové stránky rozpočtu 
 

Rozpočtové 
výdaje 

Schválený 
rozpočet 
(v tis. Kč) 

Upravený 
rozpočet 
(v tis. Kč) 

Skutečnost 
(v tis. Kč) 

% plnění 

Běžné výdaje 103 748 100 153   94 709 94,6 % 

Kapitálové výdaje   96 280   87 270   86 518 99,1 % 

Ʃ 200 028 187 423 181 227 96,7 % 
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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 hazardu 
vybírané dle zák.  č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. 
Daňové příjmy za rok 2020 byly v porovnání s předchozím kalendářním rokem nižší o 6,6 mil. Kč, a to 
zejména díky nižšímu výběru ze sdílených daní, který zapříčinila koronavirová krize, a z ní vyplývající pan- 
demická opatření (vyhlášení nouzového stavu, zákaz podnikatelské činnosti, omezení provozu aj.). 
Došlo také k poklesu při výběru správních poplatků, a to o 231 tis. Kč v porovnání s rokem 2019. Tyto 
poplatky tvoří hlavně správní poplatek ze staveb (na základě vydaných rozhodnutí stavebním úřadem).   
Místní poplatky v r. 2020 činily 3 565 tis. Kč, tj. v porovnání s předchozím rozpočtovým obdobím více o 
135 tis. Kč. Od 1.1.2020 platí nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, na základě kterých 
město navýšilo sazby za poplatky ze psů a poplatek z pobytu. Poplatek za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 600,- Kč na osobu za 
jeden kalendářní rok,  v jeho základní sazbě bez osvobození a úlev, je od r. 2013 nezměněn.   
 
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. 2020 činily  19 460 tis. Kč, v roce 2019 dosáhly výše 17 030 tis. Kč, což je o 2,4 mil. Kč více v po-
rovnání 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. 2020 naplnily tuto položku v rozpočtu zejména příjmy 
z prodeje pozemků – prodej stavebního pozemku pro výstavbu RD v ul. Na Kopci (v areálu bývalého 
Školního hospodářství), a dále odprodej hospodářské budovy a části pozemků organizaci Ředitelství silnic 
a dálnic v areálu vinice ŠH (za odbočkou směrem na Jalubí). Odprodej se uskutečnil z důvodu výstavby 
silnice D55. V rozpočtu města byla na položce 3111 Příjmy z prodeje pozemků dosažena částka ve výši 3,5 
mil. Kč, v předchozím roce ve výši 2,9 mil. Kč.  
 
Přijaté dotace jsou přijaté neinvestiční  a investiční transfery z veřejných rozpočtů, které byly v r. 2020 
poskytnuty městu v celkové výši  47 278 tis. Kč – viz rozpis čl. 6. V r. 2020 byly čerpány investiční přijaté 
transfery  v celkové výši  23 567 tis. Kč. V porovnání s r. 2019 jsou přijaté transfery nižší o 37,1 mil. Kč. 
Příjem dotací je ovlivněn zejména rozsahem investičních činností, ve srovnání s předchozím rokem po-
klesl v r. 2020 celkový objem investic o 22,5 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 
k celkové úspoře ve výdajové stránce rozpočtu cca o 9 %, v r. 2019 činily běžné výdaje 104 099 tis. Kč,  
v roce 2020 poklesly na 94 709 tis. Kč. Do běžných výdajů se v r. 2020 promítly náklady na následnou péči 
ve výši 940 tis. Kč v souvislosti s investiční akcí „Projekt založení prvků ÚSES“, která byla realizována v r. 
2019. Náklady na následnou péči byly v r. 2020 kompletně uhrazeny z dotace MŽP (dotace ve výši 100 % 
vynaložených uznatelných nákladů).   
 
Kapitálové výdaje jsou realizované výdaje na investiční výstavbu města a nákup dlouhodobého majetku. 
Podrobný rozpis investiční činnosti v r. 2020 je uveden v příloze tohoto závěrečného účtu  „Hospodaření 
města Staré Město za rok 2020“. Mezi kapitálové výdaje se řadí i výkupy pozemků, v r. 2020 bylo investo-
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vána do výkupu pozemků částka ve výši 3,1 mil. Kč., z nichž nejvýznamnější byl zpětný odkup stavebního 
pozemku na ul. Velehradská od manželů Miskóciových, který byl schválen na konci roku 2019. Mezi další 
významné výkupy pozemků patřil výkup pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
– pozemky pod napouštěcím náhonem vedoucí od lokality Olší až po Širůch, a dále výkupy orné půdy v lo-
kalitě Olší. Co se týká investiční činnosti města, ve schváleném rozpočtu byly zahrnuty investice v celko-
vém objemu 96 mil. Kč, postupně však byly investice snižovány z důvodu nerealizace některých investič-
ních akcí (Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice, Ledová plocha, Sanace zdiva v jezuitském sklepě). 
 
Do kapitálových výdajů bylo v roce 2020 zahrnuto zřízení nové příspěvkové organizace Technické služby 
Staré Město, která byla založena dne 2.9.2020. V listopadu 2020 došlo k odkoupení závodu od spol. Služby 
SM, Staré Město s tím, že výkon technických služeb bude tato společnost zajišťovat do konce roku 2020, a 
od 1.1.2021 bude převeden na novou PO Technické služby Staré Město veškerý majetek, lidské zdroje 
včetně části know-how od spol. Služby SM. Od tohoto data také nová PO oficiálně zahájila svoji hlavní 
činnost.  
Ke konci roku byla zařazena do rozpočtu města ještě další investiční akce „Demolice kolejí a nová zpevně-
ná plocha u ČD“. Do kapitálových výdajů byly zařazeny také projekty na teprve připravované investiční 
akce, na projektovou činnost byla v roce 2020 vynaložena částka ve výši  2,8 mil. Kč.  
 
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 vyčerpalo v r. 2020 úvěry v celkové výši  25,1 mil. Kč (revolvingový 
úvěr KB) – viz položka 8123.  Splátky úvěrů (pol. 8124) činily 28,6 mil. Kč, a dále byla poskytnuta zápůjčka 
společnosti Školní hospodářství s.r.o. ve výši  4 mil. Kč (pol. 8118) s pevným úročením 3,5 % p.a., se splat-
ností do 30.11.2020. Splátky zápůjčky v celkové výši 4 mil. Kč jsou zachyceny na pol. 8117. Na této položce 
bylo také k 31 12. 2020 proúčtováno ukončení vkladového účtu v  J§T Bance ve výši 5 mil. Kč s úročením 
ve výši 1,5 %. Na položce 8118 jsou převody volných peněžních prostředků na termínované a vkladové 
účty.  
Město Staré Město v roce 2020 realizovalo investiční kapitálové investice – nákup roční směnky od společ-
nosti GAIN Financial Group, a.s. ve výši  1 mil. Kč, a dále investice do podílových fondů od spol. REDSIDE 
investiční společnost, a.s., Praha 1, v celkové výši 4 mil. Kč (2 mil. Kč NOVA Real Estate, 2 mil. Kč NOVA 
Green Energy) viz pol. 8128. Na této položce je dále zachycen dlouhodobý termínovaný vklad ve výši 2 mil. 
Kč. V roce 2020 byly prostřednictvím J§T Banky odprodány dluhopisy EPH 3,5/20 (990 ks v nominální hod-
notě 1.000,- Kč) – viz pol. 8127. Na této položce je také zachycena výpověď spořícího účtu KB, který byl za-
ložen za účelem zhodnocení peněžních prostředků získaných prodejem stavebních pozemků v lokalitě ul. 
Velehradská v r. 2018, a to z důvodu poklesu úrokové sazby z původních 1,75 % na 0,00 % p.a.  v souvis-
losti s koronavirovou krizí v r. 2020. Peněžní prostředky ze spořícího účtu KB byly vráceny zpět na spořící 
účet u RaiffeissenBank, a.s., s kreditní úrokovou sazbou, a další část převedena na termínované vklady 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).  
Dle předběžných ekonomických údajů bude společnost  Školní hospodářství, s.r.o. pravděpodobně vyka-
zovat  ve svém hospodaření za rok 2020 kladný hospodářský výsledek. Výsledek hospodaření této  společ-
nosti zásadně ovlivňuje rostlinná výroba (pěstování pšenice, řepky, kukuřice a sóji) – v loňském roce byla 
obhospodařována plocha cca 254 ha. V roce 2020 se zvýšila rostlinná produkce u pšenice a kukuřice, mír-
ný pokles nastal u řepky a sóji. Počasí v loňském roce bylo pro pěstování plodin mnohem příznivější než 
v r. 2019, což se také projevilo na kvalitě rostlinné produkce. Účetní jednotka dosáhla celkově vyšších 
tržeb za prodej komodit, a to hlavně díky lepším výkupním cenám na zemědělských burzách, které nebyly 
naštěstí ovlivněny koronavirovou krizí. Na jaře musela účetní jednotka vynaložit zvýšené náklady na nákup 
rodenticidů na hubení živočišných škůdců, zejména hraboše polního, který se přemnožil už v předchozím 
roce. 
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Společnost Školní hospodářství  v r. 2020 čerpala finanční prostředky z dotačních titulů z PGRLF (Podpůr-
ný a garanční rolnický a lesnický fond),  kdy za splnění dotačních podmínek v rámci dodržení zásady tzv. 
„greeningu“ (dotační opatření SAPS neboli Jednotných plateb na plochu -  je hrazeno z prostředků EU) byly 
společnosti  Školní hospodářství  poskytnuty dotace v celkové výši cca 1,5 mil. Kč.  Dotace na sucho nebyla 
v r. 2020 ze strany MZE poskytována. 
Řádná účetní závěrka společnosti  Školní hospodářství, s.r.o.,  sestavená ke dni 31. 12. 2020, 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. 2021.   
 

5. Výsledek rozpočtového hospodaření, stavy bankovních účtů a fondů 

Výsledek rozpočtového hospodaření:       – 2 777 tis. Kč – viz příloha „Hospodaření města  Staré Město…“   
 
Zůstatek na všech účtech celkem:           59 292 tis. Kč 

 z toho na ZBÚ                            53 551 tis. Kč 

 na fondech ÚSC       5 741 tis. Kč 

 na jiných účtech                         0       Kč 
Pokladna 

 hlavní pokladna města                        29 tis. Kč 
 

Stav účelových fondů:     Ʃ  7 554 731,66 Kč 
sociální fond   –  stav k 31. 12. 2020          106 687,97 Kč 

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

 KZ účtu 236 0100                                           106 687,97 Kč  
 
fond rozvoje bydlení  –  stav k 31. 12. 2020  7 448 043,69 Kč 

 z toho půjčky občanům               1 813 996,95 Kč 

 KZ účtu 236 0120     5 634 046,74 Kč 
 

Hospodaření  sociálního fondu se v r. 2020 řídilo schváleným rozpočtem města Staré Město a vnitřními 
směrnicemi č. S 02/2020 o tvorbě a čerpání sociálního fondu a S 02/2019 o stravování zaměstnanců. Od 
1.9.2020 platila nová směrnice S 05/2020 o stravování zaměstnanců. 
Tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení se v r. 2020 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 dotací    
 

Položka ÚZ Poskytovatel 
a účel dotace 

Rozpočet 
(v tis. Kč) 

Čerpání 
(v  tis.Kč) 

% 
plnění 

4111 98193 Všeobecná pokladní správa - Volby do Senátu 
Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů  

 
       254  

 
       254 

 
100 % 

4111 98024 Všeobecná pokladní správa – „kompenzační 
bonus“ (jednotný nenávratný příspěvek obcím) 

 
8 326 

 
8 326 

 
100 % 

4111 98018 Všeobecná pokladní správa 
Sčítání lidí, domů a bytů 

 
   9 

 
   9 

 
100 % 

4112 
 

  
MFČR - dotace na výkon státní správy  

 
6 646 

 
6 646 

 
100 % 
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4116 13015 Ost. neinvestič. přijaté transfery ze st.rozpočtu – 
dotace na výkon sociální práce 

 
522 

 
522 

 
100 % 

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

 
414 

 
414 

 
100 % 

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

 
160 

 
160 

 
100 % 

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

 
88 

 
88 

 
100 % 

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

 
22 

 
22 

 
100 % 

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

 
   379 

 
  379 

 
100 % 

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 (MŠ Komenského) 

 
 305 

 
305 

 
100 % 

4116* 103133063, 
103533063 

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

 
 323 

 
323 

 

 
100 % 

4116 106515011 
 

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

 
5 836 

 
5 836 

 
100 % 

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

 
   13 

 
   13 

 
100 % 

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

 
 58 

 
  58 

 
100 % 

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

 
 45 

 
 45 

 
100 % 

4122 00090 Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje 
realizaci projektu „Velkomoravský koncert 2020“ 

 
  64 

 
  64 

 
100 % 

4122 00090 Neinvestiční dotace od Zlínského kraje na realizaci 
projektu Zahrada Moravy 2019 – soutěž  
„O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ 

 
  31 

 
  31 

 
100 % 

4122* 00100 Neinvestiční dotace od Zlínského kraje na realizaci 
projektu „Kroužky cvičení a hrátky pro rodiče 
s dětmi  v RC Čtyřlístek Staré Město“ 

 
  16 

 
  16 

 
100 % 

4216 29996 Ministerstvo zemědělství ČR – dotace  
Vodní nádrž v Olší 

 
4 930 

 
4 930 

 
100 % 

4216 106515974 Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu  
(MŽP) z toho: 
– Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 2015     
 – Snížení energetické náročnosti ZŠ č.p. 1000 

 

18 637 
5 266 

13 371 

 

 

18 637 
5 266 

13 371 

 

100 % 
 
 

Ʃ   47 278 47 278 100 % 

Legenda:     *     … průtokové dotace pro zřízené PO                
Veškeré dotace byly čerpány v souladu s podmínkami jejich poskytnutí. 
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7. Stav majetku města k 31.12.2020     

Položka Hodnota 

(v tis. Kč) 

Pozn. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 356 netto 

Dlouhodobý hmotný majetek 917 919 netto 

Dlouhodobý finanční majetek 102 285  

Dlouhodobé pohledávky 8 830  

Krátkodobé pohledávky 38 696 netto 

Krátkodobý finanční majetek 75 433  

Zásoby 1 587  

Krátkodobé závazky 9 005  

Dlouhodobé závazky 74 763  

           z toho bankovní úvěry 41 658  

Fondy 7 555  

 

Rozvaha (Bilance) r. 2020 

Aktiva Ʃ  1 149 105 194,54 Kč   =    Pasiva Ʃ  1 149 105 194,54 Kč  

Hospodářský výsledek  r. 2020 

Výnosy  Ʃ  151 941 471,58 – Náklady  Ʃ 115 345 319,72 Kč = Zisk  Ʃ 36 596 151,86 Kč 

(V porovnání s předcházejícím účetním obdobím  účetní  jednotka dosáhla za rok 2020 hospodářský 
výsledek ve výši +36,6 mil. Kč, což je  cca o 1,5 mil. Kč méně, tj. pouze o 4 % nižší zisk než v roce 2019. To 
znamená, že i navzdory koronavirové krizi nezaznamenalo hospodaření účetní jednotky žádné zásadní 
finanční výkyvy, což ukazuje na dostatečnou  finanční stabilitu, účetní jednotka má již několik let kladný 
HV, jehož navíc dosahuje  souběžně  s plánovaným udržováním  finančních rezerv ). 
 
 

8. Přehled úvěrů města k 31.12.2020   

Rok 
čerpání 
úvěru 

 

Účel úvěru 

 
Účet 

SU/AU 

Výše úvěru 
(v Kč) 

Splaceno 
k 31.12.2020 

Zbývá 
splatit 

Rok 
splatnosti 

úvěru 

2019 Škofin–úvěr služeb.auto MP 451 0290 533 900 144 419 389 481 2024 

2018 Investiční bankovní úvěr ČS 451 0221 15 000 000 2 926 832 12 073 168 2029 

2017-18 Investiční bankovní úvěr KB 451 0220 40 000 000 15 757 586 24 242 414 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 2 047 500 52 500 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 8 580 078 219 922 2021 

2011 Realizace úspor–sport.hala 451 0150 1 700 000 1 615 038   84 962 2021 

2011 Školní hospodářství 451 0160 5 000 000 5 000 000  0 2018 
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2019 Revolvingový úvěr KB 
 

451 0230 
 

25 128 367 
 

20 532 319 
 

4 596 048 
 

2021 
 

Ʃ   114 237 719 72 579 224 41 658 495  
 

 
9. Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2020 
 

Příspěvkové 

organizace 

zřízené městem 

Členění PO 

podle § rozpoč- 

 tové skladby 

Hospodaření 

       za r. 2020  

            ZISK 

Hospodaření 

         za r. 2020  

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 

 
Ne 

 
Ano 

 
1 

Ʃ    7 

 
Způsob řešení HV u PO:    
V roce 2020 byla založena nová příspěvková organizace Technické služby Staré Město, která vznikla tzv. 
odkoupením závodu od spol. Služby SM, Staré Město. Tato PO oficiálně zahájila svoji činnost od ledna 
2021, nicméně v r. 2020 musela tato účetní jednotka vynaložit spoustu výdajů spojených se založením 
organizace, pořízením základního vybavení, VT a zázemí pro zaměstnance, plat ředitele PO, přičemž je-
diným zdrojem příjmů byl příspěvek na provoz od zřizovatele (města), proto tato účetní jednotka vyka-
zuje za zdaňovací období r. 2020 ve svém hospodaření ztrátu ve výši 39 tis. Kč. Jelikož tato příspěvková 
organzace nemá ještě žádný rezervní fond, který je tvořen z dosažených kladných hospodářských výsled-
ků, nebylo možné účetně dorovnat vykazovanou ztrátu za rok 2020.  
Ostatní PO nehospodařily v roce 2020 se záporným výsledkem hospodaření.  
Rada města Staré Město schválila na své 50. schůzi dne 22.2.2021 hospodaření všech svých zřízených 
příspěvkových  organizací města za rok 2020 a zároveň rozdělení  jejich dosažených zlepšených hospo- 
dářských výsledků  za rok 2020 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 St.Město 

  16 922,62 

    9 236,73 

  60 321,59    

   58 400,76 

  40 542,87   

393 865,06 

      0 

                     0 

              34 000 

                     0 

       0 

            162 000  

                      0 

                      0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Schválení účetních závěrek zřízených PO za rok 2020:    
50.RM schválila dne 22.2.2021 roční účetní závěrky příspěvkových organizací města Staré Město za rok 
2020 v souladu s vnitřní směrnicí  S 05/2013 a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. 
 

10. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno soukromým auditorem ing. Ivanem Kučerou, č.dek. 353, 
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO.  
Zpráva o přezkumu hospodaření města Staré Město za rok 2020 je součástí závěrečného účtu města  
za rok 2020*. 
 
Přílohou závěrečného účtu je stručný přehled „Hospodaření města Staré Město za rok 2020“. 

 

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

 

Ve Starém Městě dne 26. 2. 2021 

 
 
Vypracovala:     Ing. Alena Holubová                            
                                  572 416 470                                                           
 
 
Schválil:          Ing. Kamil Psotka, starosta    
                                  572 416 402   
                
 
Závěrečný účet města Staré Město za rok 2020 byl projednán na 16. zasedání  Zastupitelstva města Staré 
Město  dne 12.4.2021.   
 
Zveřejnění na vzdálené adrese: 
Schválený závěrečný účet města Staré Město za rok 2020 včetně přehledu hospodaření je zveřejněn na  
elektronické úřední desce na webových stránkách města: www.staremesto.uh.cz. 
 
V listinné podobě je schválený závěrečný účet města Staré Město za rok 2020 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:         od:     29.4.2021       do:      schválení nového závěrečného účtu za rok 2021                                   

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

















