Důvodová zpráva k závěrečnému účtu Městyse Suchdolu nad Odrou za
rok 2018
Na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 43 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Městys Suchdol nad Odrou závěrečný účet za rok 2018.
Obsah závěrečného účtu:
I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (příloha č. 1)
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
(příloha č. 2)
XI. Ostatní doplňující údaje
příloha č. 3 - příjmy v členění dle schvalovaného schématu (k bodu I.)
příloha č. 4 - výdaje v členění dle schvalovaného schématu (k bodu II.)
příloha č. 5 - výdaje místní správy v členění dle schvalovaného schématu (k bodu II.)
příloha č. 6 - transfery v členění dle schvalovaného schématu (k bodu II.)
příloha č. 7 - rekapitulace účtu sociálního fondu (k bodu V.)
příloha č. 8 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
příloha č. 9 - příspěvková organizace – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky (účetní
výkazy k bodu X.), Inventarizace, Protokol o schválení účetní závěrky, Výroční zpráva o
hospodaření, Veřejnosprávní kontrola
Finanční hospodaření městyse skončilo v roce 2018 přebytkem ve výši 6.094.783,72 Kč. V průběhu
rozpočtového roku nedošlo k žádným mimořádným událostem, které by měly vliv na hospodaření.
Dluhová služba:
Rovněž rok 2018 byl rokem, kdy městys Suchdol nad Odrou i přes financování velkých staveb
v minulých letech, a to zejména akcí „Energetické úspory Základní a Mateřské školy v Suchdole nad Odrou“
(dále ZŠ) a „Kanalizace a ČOV Suchdol nad Odrou – II. etapa“ (dále ČOV), které byly podpořeny dotacemi
z Operačního programu Životní prostředí a částečně profinancovány komerčními úvěry (ZŠ 17.219.526,- Kč;
ČOV 28.576.836,58 Kč), zapojil část vlastních prostředků do dalších investičních akcí a větších oprav. Oba
přijaté úvěry již od roku 2014 významně ovlivňují hospodaření městyse. Splácení jistiny a úroků z těchto úvěrů
budou při zachování sjednaného režimu splácení zatěžovat rozpočet do 30. 6.2028 (ZŠ), resp. do 30. 6.2032
(ČOV).
Zůstatky úvěrů k 31. 12. 2018:
1. ZŠ: 12.352.561,03 Kč; v roce 2018 bylo uhrazeno 1.118.469,12 Kč, na úrocích 377.054,88 Kč;
2. ČOV: 22.332.675,50 Kč; v roce 2018 bylo uhrazeno 1.341.604,07 Kč, na úrocích 654.595,93 Kč.
Pro informaci uvádíme výčet investičních akcí, které byly financovány ve sledovaném roce – u
některých se jedná o počáteční či navazující inženýrské činnosti, zpracované projektové dokumentace (dále
PD) apod., jiné jsou již zkolaudovány a předány k užívání:
- místní komunikace
 PD - lokalita pro rodinné domky Sokolovská 1. etapa (dále RD) – 60.439,50 Kč
 odvodnění místní komunikace Malá strana pod evangelickým kostelem – 43.851,55 Kč
 chodníčky - 3x nové úseky v centru, 1x k základní škole – 281.733,51 Kč
- vodovodní řady, přípojky
 prodloužení Za Nádražím – 101.860,- Kč
 PD - lokalita pro RD Sokolovská 1. etapa – 60.439,50 Kč

- ČOV a kanalizace
 PD - lokalita pro RD Sokolovská 1. etapa – 60.439,50 Kč
 elektrocentrála – 180.290,- Kč
- bytový fond
 rekonstrukce koupelen (3x) – 165.000,- Kč
 foukaná izolace půdních prostor č. p. 126, 375 a část 260 - 262.941,75 Kč
- veřejné osvětlení
 lokalita pro RD Záhumení – 386.007,03 Kč
 PD - lokalita pro RD Sokolovská 1. etapa – 60.439,50 Kč
- veřejná zeleň
 zahradní technika nad 40 tis. Kč – 342.605,- Kč
- činnost místní správy
 stavební a související výdaje na akci „Stavební úpravy administrativní budovy úřadu městyse Suchdol
nad Odrou“ – 6.038.811,83 Kč (dokončení)
Opravy a udržování majetku ve sledovaném roce zahrnovaly zejména:
opravy sociálních zařízení v Penzionu Poodří – 257.907,01 Kč
opravy povrchů místních komunikací, zejm. Na Zahrádkách a Na Rybníkách – 1.680.908,- Kč;
pravidelnou údržbu a opravy zařízení čistírny odpadních vod (elektro opravy: 59.765,29 Kč; čerpadla
148.158,- Kč; síta na pásovém lisu a dopravníkovém pásu: 85.295,32 Kč; kyslíková sonda a převodník:
78.541,10 Kč; kalolis: 63.851,70 Kč; dmychadlo, oběžné kolo a mechanické ucpávky, hnací spojka: 62.970,40
Kč; kulové ventily a zpětné klapky pro čerpací stanice 1 a 2: 20.526,44); ostatní: 55.372,- Kč – celkem
577.479,55 Kč;
opravu dešťové kanalizace v ul. Za Nádražím a propadlého kanálu na Nové ulici – 218.487,20 Kč;
pokládku PVC na balkónech: 191.541,04 Kč; výměnu topení v sále: 469.668,76 Kč; malířské práce:
68.792,- Kč;
opravy a údržbu bytového fondu - ve sledovaném roce činily 609.960,03 Kč (v tom schodiště č. p. 498
195.801,88 Kč; čištění fasád: 90.130,38 Kč; elektro opravy: 79.070,15 Kč; výměna zařizovacích předmětů:
157.088,45 Kč).
opravy vedení veřejného osvětlení vč. výměny svítidel – 723.655,69 Kč
opravu hřbitovní zdi na evangelickém hřbitově – 182.852,- Kč
opravu vchodu a nájezdové rampy ke vchodu do budovy úřadu městyse - 63.156,- Kč; vyrovnání
podlahy v obřadní síni: 190.131,- Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (dále DDHM)
Ve sledovaném roce bylo investováno do nákupu DDHM celkem 1.559.802,- Kč. Převážnou část
(76,72%) tvořily výdaje na kancelářský nábytek do zrekonstruované budovy úřadu. Dále byly pořízeny
chladničky do Penzionu Poodří a DKT, regály do knihovny, válendy do Muzea Moravských bratří, drobná
zahradní technika k údržbě veřejné zeleně, venkovní mobiliář do odpočinkových zón, bezdrátový místní
rozhlas v Nové ulici a další DDHM.

I přes uskutečněné konsolidované výdaje v objemu 46.392.498,24 Kč na konci roku 2018 vykazovaly
zůstatky bankovních účtů městyse relativně vysoké finanční rezervy volných peněžních prostředků (základní
běžné účty u ČS a.s. a ČNB - 35.301.163,32 Kč), a to s vědomím, že k jejich uvolňování je potřeba opatrnosti,
dokud trvá období udržitelnosti u velkých dotačních akcí (ČOV a ZŠ). Během této doby vždy existuje riziko, že
poskytovatel v případě dodatečného zjištění porušení smlouvy o podpoře má právo uplatnit odpovídající
postih. Jelikož dotace byla vyplacena v plné výši, krácení by se v takovém případě projevilo vrácením části
finančních prostředků.
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