
Návrh závěrečného účtu a  účetní závěrky města Nýrska za rok 
2018  

 
Závěrečný účet města za rok 2018 
 
Město Nýrsko v roce 2018 hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen zastupitelstvem 
města dne 11.12.2017. V průběhu roku byly prováděny změny rozpočtu deseti rozpočtovými 
opatřeními, které do rozpočtu zapojovaly nové, rozpočtem nezachycené příjmy a výdaje, nebo 
docházelo k přesunům mezi oddíly a paragrafy.  
Dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, projedná 
zastupitelstvo města do 30.6. následujícího roku závěrečný účet města spolu se zprávou o 
výsledcích přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok. 
Ze závěrečného účtu města vyplývá, že celkové příjmy města po konsolidaci činily v roce 
2018  135.205.863,94 Kč a celkové výdaje po konsolidaci činily 157.343.147,88 Kč. 
Financování města bylo: 38.938.887,13  Kč, počáteční stav roku 2018 byl 22.713.162,95 Kč.   
Zůstatek roku 2018 je 39.514.738,92 Kč. Přehled příjmů a výdajů viz příloha č. 1.   
 
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům, krajů, obcí, státním 
fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob 
 
Přijaté dotace do rozpočtu města za rok 2018 činily celkem 18.227,69 tis. Kč. Rozpis 
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je v tabulce viz níže. Neinvestiční 
dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány do konce roku 2018. Nevyčerpané finanční 
prostředky ve výši 58.454,91 Kč (vratka senátní a komunální  volby) byla vrácena 1.2.2019, 
nedoplatek ve výši 4.977,57 Kč na prezidentské volby byl přijat dne 25.2.2019 v rámci 
finančního vypořádání. 
 
Přijaté dotace (v tis. Kč): 
 

položka Účel dotace přijatá dotace  
vyčerpaná 
dotace 

Vypořádání, 
vyúčtování 

4112 neinvestiční dotace-státní správa 5 482,00 5 482,00 bez vyúčtování 

4111 neinvestiční dotace - volby zast. 285,00 226,55 
Finančně 
vypořádáno 

4111 neinvestiční dotace volby prezident 135,18 135,18 
Finančně 
vypořádáno 

4116 
neinv. dot. Průtok. ZŠ Šk., ZŠ Kom. 
ZUŠ 1 447,36 1 447,36 

Vyúčtování 
v 2019 školami 

4122 neinvestiční dot. Pečovatelky 1 311,70 1 311,70 vyúčtováno 
4122 neinvestiční dot. Pečovatelky II 149,04 149,04 vyúčtováno 
4122 neinv. Dot. IC - mapy 12,00 12,00 vyúčtováno 
4122 neinv. Dot. MK Hodousice 300,00 300,00 vyúčtováno 
4116 neinvestiční dot. Soc. práce 42,72 42,72 vyúčtováno 
4116 neinvestiční dot. Hasiči Ný 33,15 33,15 vyúčtováno 

4116 neinv. Dotace lesy 124,50 124,50 
Bez podmínky 
vyúčtování 

4122 neinvestiční dot. Pohádkové čtení 5,00 5,00 vyúčtováno 
4122 nenivestiční dot. Vybavení SDH Ný 22,27 22,27 vyúčtováno 



4122 neinv. dot. Oplocenky - lesy 76,93 76,93 
Bez podmínky 
vyúčtování 

4122 neinv. Dotace Hrneček 10,00 10,00 vyúčtováno 

4216 investiční dot. - rybníky 1 132,00 1 132,00 
Vyúčtováno 
v 1/2019 

4216 investiční dot. - hasičárna 6 355,06 6 355,06 vyúčtováno 

4216 investiční dot. - povodňový plán 372,68 372,68 

Záloha, bude 
vyúčtováno v 
2019 

4216 investiční dot. - štěpkovač 931,10 931,10 vyúčtováno 
 
 
 
Tvorba a použití fondů ( v tis. Kč) 
 
Fond  stav k 1.1. tvorba použití stav k 31.12 
sociální fond 11,79 390,02 350,79 51,02 
fond rozvoje 
bydlení 217,92 192,8 0,97 409,75 
 
Tvorba a čerpání účelových fondů města probíhaly v souladu se zásadami a směrnicemi města 
Nýrsko. 
 
Součástí závěrečného účtu města Nýrsko za rok 2018 je zpráva auditora o přezkoumání 
hospodaření města za rok 2018 dle zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání za rok 2018 provedla 
firma Ing. David Vičar, auditor, č. oprávnění 2390. Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2018 konstatuje:  
 
ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
 
A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ       
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření ÚSC Město Nýrsko jsme nezjistili 
žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, 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 
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  a 
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli 
závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 tohoto zákona. Toto ustanovení 
vyžaduje, abychom ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při 
přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to 
bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření ÚSC jako celku. 
 
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nýrsko za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a 
nedostatky. 
Stanovisko ÚSC k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebylo vyhotoveno. 
 



C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA 
Není případné. 
 
 
D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL 
ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU 
 

Ukazatel řádek  tis. Kč % 
Dlouhodobé pohledávky a 289 x 
z tohot pohledávky vztahující se k násl. roku b 0 x 
Krátkodobé pohledávky c 9.179 x 
Dlouhodobé závazky d 83.501 x 
z toho vztahující se k násl. roku e 13.690 x 
Krátkodobé závazky f 4.778 x 
Rozpočet (příjmy celkem po konsolidaci) g 135.206 x 
Zisk (jen) po zdanění z pos. Činnosti h 3.779 x 

Podíl pohledávek na rozpočtu (b+c)/(g+h)x100 i x 6,60 

Podíl závazků na rozpočtu (e+f)/(g+h)x100 j x 13,29 

Zastavený majetek (brutto) k 0 x 
Majetek celkem (A.stálá aktiva brutto) l 1.182.669 x 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (k/lx100) m x 0 

průměr příjmů za poslední čtyři roky  n 115.600 x 
Celková výše dluhu o 83.084 x 
Poměr dluhu na průměru příjmů za posl. 4 rozp. roky 
(o/nx100) p x 71,87 
 
 
Komentář: 
a) účty 462, 464, 466, 469 
c) účty 311 až 313, 315 až 317, 335 až 337, 342 až 344, 346,348,361,363,365,367, 377 netto 
d) účty 451 až 453, 456, 457, 459 
f) účty 281 až 289, 321,322,325 až 333, 336,337,342 až 345, 347,349,362,363,366,368,378 
k,l) stálá aktiva, brutto 
n) z výkazu Fin 2-12 : příjmy po konsolidaci celkem - skutečnost 
o) účty 281 až 289, 322,326,362,451, 452, 453, 456, 457 
 

Zjistili jsme, že dluh územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 
rozpočtové roky (viz. Výpočet) a USC tak má za povinnost přijmout opratření dle 
zákona o rozpočtové odpovědnoti. 
 
Překročení dluhu u města Nýrska činí 71,87% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 
roky, v takovém případě má město povinnost snížit dluh v následujícím rozpočtovém roce 
nejméně o 5% rozdílu mezi výší svého dluhu a 60% průměru svých příjmů za poslední 4 
rozpočtované roky. 
V konkrétních číslech je celkový dluh překročen o 13.724 tis. Kč a zákonná povinnost min. 
5% snížení dluhu v roce 2019 činí 686,2 tis. Kč. Město v roce 2019 má plánované splátky 
úvěrů ve výši 12.233,28 tis. Kč, tato částka je i součástí schváleného rozpočtu. Tzn. zákonná 



podmínka bude splněna, skutečná splátka úvěrů v roce 2019 bude ve výši 89% z rozdílu mezi 
výší svého dluhu a 60% průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtované roky. 
 
Návrh na usnesení -  závěrečný účet 
Na základě projednání a doporučení finančního výboru schvaluje Zastupitelstvo města Nýrska 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, závěrečný účet města Nýrska za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 
 
 
Návrh na usnesení k opatření dle zákona o rozpočtové odpovědnosti 
Na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, ve kterém je mj. 
uvedeno, že dluh územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 
rozpočtové roky Zastupitelstvo města Nýrska přijímá opatření dle § 17 odst. 2 zákona č. 
23/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti a zavazuje se snížit v roce 2019 svůj dluh nejméně o 
5% z rozdílu mezi výši svého dluhu a 60% průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtované  
roky. 
  
 
Účetní závěrka města za rok 2018 
 
Hospodařením města za rok 2018 byl vykázaný hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve 
výši 26.148.442,89 Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti – bytové hospodářství 
za rok 2018 činil 3.779.344,56 Kč.  Hospodářskou činnost města na základě komisionářské 
smlouvy obstarávají pro město Nýrsko Technické služby města Nýrska.  
Celkový vykázaný výsledek hospodaření města Nýrska za rok 2018 činil 29.927.787,45 Kč 
 
Návrh na usnesení k účetní závěrce  
 
Na základě projednání a doporučení finančním výborem schvaluje Zastupitelstvo města 
Nýrska v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, účetní závěrku města Nýrska za rok 2018. Účetní závěrka byla 
přezkoumána nezávislým auditorem Ing. Davidem Vičarem s konstatováním, že nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 
 
 
Hospodaření příspěvkových organizací města Nýrska za rok 2018 
 
 
Základní škola Nýrsko, Školní ul.   
- za rok 2018 škola vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 202.525,98 Kč. Návrh 
rozdělení hospodářského výsledku je 179.477,01 Kč převod do rezervního fondu a 23.048,97 
Kč do fondu odměn.  
 
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 
- za rok 2018 škola vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 146.439,74 Kč. Návrh 
rozdělení hospodářského výsledku je 146.439,74 Kč převod do rezervního fondu.  
 
Základní umělecká škola Nýrsko 



- za rok 2018 škola vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 20.051,37 Kč. Návrh 
rozdělení hospodářského výsledku je 5.051,37 Kč převod do rezervního fondu a 15.000,-- Kč 
do fondu odměn.  
 
Technické služby města Nýrska 
- organizace vykázala za rok 2018 celkový výsledek hospodaření ve výši 288.540,97 Kč. 
Návrh použití výsledku hospodaření za rok 2018 v celkové výši 288.540,97 Kč je na úhradu 
ztráty z předchozích období.  
 
Návrh na usnesení  
1) Zastupitelstvo města po projednání finančním výborem schvaluje účetní závěrku za rok 
2018 příspěvkové organizace města - Základní škola Nýrsko, Školní ul. a rozdělení 
hospodářského výsledku takto: 
- celkový HV ve výši 202.525,98 Kč rozděluje ve výši 179.477,01 Kč do rezervního fondu a 
ve výši 23.048,97 Kč do fondu odměn. 
                     
2) Zastupitelstvo města po projednání finančním výborem schvaluje účetní závěrku za rok 
2018 příspěvkové organizace města - Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, 
Komenského ul. a rozdělení hospodářského výsledku takto: 
- celkový HV ve výši 146.439,74 Kč rozděluje ve výši 146.439,74 Kč do rezervního fondu. 
 
3) Zastupitelstvo města po projednání finančním výborem schvaluje účetní závěrku za rok 
2018 příspěvkové organizace města - Základní umělecká škola Nýrsko a rozdělení 
hospodářského výsledku takto: 
- celkový HV ve výši 20.051,37 Kč rozděluje ve výši  5.051,37 Kč do rezervního fondu a ve 
výši 15.000,-- Kč do fondu odměn. 
 
4) Zastupitelstvo města po projednání finančním výborem schvaluje účetní závěrku za rok 
2018 příspěvkové organizace města – Technické služby města Nýrska a vypořádání 
hospodářského výsledku takto: 
- celkový HV ve výši 288.540,97 Kč bude použit na úhradu ztráty z předchozích období.  
 
Součástí jsou dokumenty – viz níže. K nahlédnutí v listinné podobě na MěÚ v Nýrsku – 
finanční odbor. 
 
- zpráva auditora o přezkoumání hospodaření  města za rok 2018 
- výkaz pro hodnocení planění rozpočtu ÚSC za 1-12/2018 
- rozvaha 
- výkaz zisku a ztráty 
- příloha účetní závěrky 
- přehled o peněžních tocích 
- přehled o změnách vlastního kapitálu  
 
Zpracovala: Ing. J. Kurcová 
 
 
 


