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Důvodová zpráva k závěrečnému účtu Městyse Suchdolu nad Odrou  
za rok 2021 

 
 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 2021, který byl 

zpracován na základě plnění příjmů a čerpání výdajů, které jsou promítnuty v účetních výkazech. 

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 2021 přebytkem ve výši 7.272.409,12 Kč. V průběhu 
rozpočtového roku došlo k výpadku části sdílených daní proti plánované výši, tento byl částečně kompenzován 
jednorázovým nenávratným příspěvkem Ministerstva financí ČR dle zák. 243/2020, resp. 95/2021 Sb., o 
kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2. 
V důsledku omezení došlo rovněž k nižším příjmům v oblasti ubytovacích služeb a kultury, z téhož důvodu 
úměrně poklesly i plánované výdaje těchto služeb. K dalším mimořádným událostem, které by měly podstatný 
vliv na hospodaření, nedošlo. 
 
Dluhová služba: 
 Rovněž rok 2021 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 
se sjednanou úrokovou sazbou 2,87 % ročně); ČOV 28.576.836,58 Kč se sjednanou úrokovou sazbou 2,8% 
ročně), zapojil část vlastních prostředků do dalších investičních akcí a větších oprav. Oba přijaté úvěry již od 
roku 2014 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. 2021: 
1. ZŠ:    8.796.267,44 Kč; v roce 2021 bylo uhrazeno 1.220.339,42 Kč, na úrocích 275.184,58 Kč; 
2. ČOV: 18.073.582,88 Kč; v roce 2021 bylo uhrazeno 1.460.675,95 Kč, na úrocích 535.524,05 Kč.   
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 Pro informaci uvádíme výčet investičních akcí, které byly financovány ve sledovaném roce – u 
některých se jedná o počáteční či navazující inženýrské činnosti, zpracované PD (dále PD) apod., jiné jsou již 
zkolaudovány a předány k užívání: 
 
- místní komunikace (PAR 2212) 

 Lokalita pro RD Sokolovská 1. etapa - administrace VŘ za dodatky smlouvy o výstavbě č. 1-3, autorský 
dozor, podklady ke kolaudaci, geometrický plán pro změnu zaměření pozemků, stavební práce – 
2.040.294,90 Kč 

 PD k výstavbě účelové komunikace u cyklostezky Záhumení – 47.117,40 Kč  
 

- ostatní záležitosti pozemních komunikací (PAR 2219) 

 Zpevněné plochy u muzea městyse - podpůrné práce – 28.554,70 Kč 

 Zpevněná plocha a spojovací chodník u čp. 192 – 188.435,19 Kč 

 Schodiště ke katolické faře – 233.698,- Kč 
 
- vodovodní řady, přípojky (PAR 2310) 

 Výkon autorského dozoru, podklady ke kolaudaci, geometrický plán pro změnu zaměření pozemků, 
stavební práce - lokalita pro RD Sokolovská 1. etapa – 1.391.193,63 Kč 

 Přípojka pro lokalitu katolická fara (dokončení) – 186.162,63 Kč 

 Prodloužení vodovodu ul. Za Nádražím - dokončení – 117.502,00 Kč 
 

 
- ČOV a kanalizace (PAR 2321) 

 Lokalita pro RD Sokolovská 1. etapa - administrace VŘ za dodatky smlouvy o výstavbě č. 1-3, autorský 
dozor, podklady ke kolaudaci, geometrický plán pro změnu zaměření pozemků, stavební práce – 
2.208.374,70 Kč 

 Administrace výběrového řízení - prodloužení splaškové kanalizace (u Valchářů) – 36.300,00 Kč 

 Dešťová kanalizace u čp. 192 – 100.456,31 Kč 
 

- bytový fond (PAR 3612) 

 Rekonstrukce bytů a koupelen – 420.071,00 Kč 

 Výměna oken čp. 171 – 471.914,00 Kč 
 
- nebytové hospodářství (PAR 3613) 

 Rekonstrukce bývalého sociálního zařízení v kempu Kletné – 40.206,00 Kč  
 
- veřejné osvětlení (PAR 3631) 

 Lokalita pro RD Sokolovská - PD, geometrický plán – 95.600,00 Kč 

 PD - prodloužení vedení 1. úsek DKT - sportovní hala, 2. úsek u katolického hřbitova – 80.819,00 Kč  
 
 - pohřebnictví (PAR 3632) 

 Hřbitov Kletné - rekonstrukce hřbitovní zdi, výstavba kolumbária – 1.489.781,01 Kč 
 

- plynofikace (PAR 3633) 

 Lokalita pro RD Sokolovská 1. etapa - administrace VŘ za dodatky smlouvy o výstavbě č. 1-3, autorský 
dozor, podklady ke kolaudaci, geometrický plán pro změnu zaměření pozemků, stavební práce – 
929.516,70 Kč 
 

- komunální služby a územní rozvoj (PAR 3639) 

 Plynofikace budovy technických služeb – 220.775,90 Kč 
 

- využívání a zneškodňování komunálních odpadů (PAR 3725) 

 PD, překládka telekomunikačního vedení (část) – 157.563,00 Kč 

 Zaměření pozemků k výstavbě zpevněné plochy na křižovatce Sportovní - 1. máje – 2.500,00 Kč 
 
- požární ochrana (PAR 5512) 

 Zahradní traktor – 139.900,00 Kč 
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Opravy a udržování majetku ve sledovaném roce zahrnovaly zejména: 
- nové povrchy a opravy výtluků místních komunikací – 1.009.282,78 Kč 
- opravy povrchů chodníků (Komenského – 228.278,79 Kč, Za Nádražím část – 1.931.556,61 Kč)  
 a odstavné plochy (u DPS – 32.727,43 Kč)  
- opravy 2 úseků dešťové kanalizace – 53.140,78 Kč; pravidelnou údržbu a opravy zařízení čistírny      
 odpadních vod: elektro opravy, opravy čerpadel, míchadla, dmychadla – 242.008,20 Kč   
- muzeum Moravských bratří – opravu podlahy a pokládku koberce, opravy vodovodního potrubí a 
 hasicích přístrojů – 34.956,78 Kč   
- opravy a údržbu bytového fondu - ve sledovaném roce činily 597.679,17 Kč, v tom zejména opravy či 
 výměny zařizovacích předmětů (bojlery, zdravotechnika), opravy plynových kotlů, elektro opravy, 
 stavební práce na komplexních opravách vybydlených bytů a společných prostor bytových domů 
 (podlahy, střechy) apod. 
- opravy vedení veřejného osvětlení vč. výměny svítidel – 441.135,40 Kč 
- opravy budovy technických služeb a techniky (malotraktor, zametací vůz, osobní automobil) – 
 57.471,78 Kč 
- opravy techniky k údržbě veřejné zeleně – 71.049,90 Kč 
-  drobné opravy budovy zbrojnice – 22.360,42 Kč 
-  drobné opravy budovy úřadu a osobních automobilů – 34.499,47 Kč  

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (dále DDHM)  

 Ve sledovaném roce bylo investováno do nákupu DDHM celkem 739.353,03 Kč. Převážnou část 

tvořily tyto výdaje: 

 dávkovací čerpadla 2x pro ČOV 

 párty stan + 30 pivních setů k akcím městyse 

 20 ks pamětních desek Moravských bratří k umístění v parku 

 vybavení pro jednotku dobrovolných hasičů (odvlhčovač, tablet k lokalizaci zásahů, paddleboard, AKU 

nářadí, 4x svítilny 

 výdaje na obnovu kancelářské techniky pro úřad, volební paravany, insignie k obřadům, vyšívaný znak 

městyse. 

 

 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

 
 I přes uskutečněné konsolidované výdaje v objemu 54.600.336,22 Kč na konci roku 2021 vykazovaly 

zůstatky bankovních účtů městyse relativně vysoké finanční rezervy volných peněžních prostředků (základní 

běžné účty u ČS a.s. a ČNB - 53.982.173,88 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 byly vyplaceny v plné výši, krácení by se v takovém případě projevilo vrácením části 

finančních prostředků. 

 

 

 

Zpracovala: 
Zdenka Bergerová 
vedoucí finančního odboru 
 


