Důvodová zpráva k závěrečnému účtu Městyse Suchdolu nad Odrou
za rok 2019
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 2019.
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 2019 přebytkem ve výši 4.400.564,77 Kč. V průběhu
rozpočtového roku nedošlo k žádným mimořádným událostem, které by měly vliv na hospodaření.
Dluhová služba:
Rovněž rok 2019 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. 2019:
1. ZŠ: 11.005.208,96 Kč; v roce 2019 bylo uhrazeno 1.151.452,57 Kč, na úrocích 344.071,43 Kč;
2. ČOV: 20.952.485,30 Kč; v roce 2019 bylo uhrazeno 1.380.190,20 Kč, na úrocích 616.009,80 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:
- Penzion Poodří - foukaná izolace půdních prostor – 325.960,69 Kč
- místní komunikace
 PD, polohopis a výškopis - lokalita pro rodinné domky Sokolovská 1. etapa (dále RD) – 48.472,50 Kč
 odvodnění místní komunikace Malá strana pod evangelickým kostelem – 44.843,93 Kč
 rozšíření vjezdu a odstavné plochy k Penzionu Poodří vč. osazení zábradlím – 132.039,80 Kč
- vodovodní řady, přípojky
 PD, věcné břemeno, správní poplatky - prodloužení Za Nádražím – 318.991,50 Kč
 PD, správní poplatky, polohopis a výškopis - lokalita pro RD Sokolovská 1. etapa – 76.930,50 Kč
 PD - lokalita za katolickou farou (ul. Záhumení) - 49.166,- Kč

- ČOV a kanalizace
 PD - lokalita pro RD Sokolovská 1. etapa – 188.590,- Kč
 PD - lokalita za katolickou farou (ul. Záhumení) - 89.379,- Kč
 čerpadlo – 57.257,- Kč
- školství
 Víceúčelové hřiště - zpracování žádosti o dotaci, administrace výběrového řízení na zhotovitele 48.400,- Kč
 předfinancování investičních nákladů na projekt PROvýuku - 5.638.878,18 Kč
- muzea
 elektronický zabezpečovací systém muzea městyse a depozitáře - 76.982,- Kč
- ostatní záležitosti kultury
 velkoplošný stan - 316.100,- Kč
- místní rozhlas
 polohopis a výškopis - lokalita pro RD Sokolovská - 3.400,- Kč
- dům kultury a tělovýchovy (dále DKT) - klub kultury
 barová sestava ve vestibulu včetně instalatérských prací (voda, elektro, plyn) - 233.948,66 Kč
- využití volného času dětí
 dětské prvky Kletné - 103.324,- Kč
- bytový fond
 rekonstrukce koupelny – 164.174,- Kč
 PD a zpracování žádosti o dotaci - rekonstrukce domu č.p. 498 - 71.280,- Kč
 hydrodry-elektrofyzikální bezkontaktní systém proti vhlkosti č.p. 192 - 51.750,- Kč
- veřejné osvětlení
 polohopis a výškopis - lokalita pro RD Sokolovská - 3.400,- Kč
- pohřebnictví
 hřbitov Kletné - rekonstrukce božích muk a nájezdové rampy – 190.626,- Kč
- plynofikace
 PD, polohopis a výškopis - lokalita pro RD Sokolovská - 93.545,- Kč
- komunální služby a územní rozvoj
 pořízení budovy a pozemků bývalého zdravotního střediska vč. souvisejících nákladů - 3.007.900,- Kč
- činnost místní správy
 osobní automobil na rozvoz obědů - 150.000,- Kč
 výpočetní technika - kopírovací stroj pro potřeby úřadu městyse - 80.465,- Kč
Opravy a udržování majetku ve sledovaném roce zahrnovaly zejména:
opravy sociálních zařízení v Penzionu Poodří (dokončení výměny ve všech pokojích) – 296.612,32 Kč
opravy povrchů místních komunikací a odstavných ploch, zejm. Nová ulice u č.p. 461 a 462, Na
Rybníkách, příjezd do areálu Sokolák, překopy ul. Záhumení – 307.291,93 Kč
opravu zábradlí a obrubníků po havárii automobilu - 42.350,- Kč
pravidelnou údržbu a opravy zařízení čistírny odpadních vod (elektro opravy: 68.524,48 Kč; čerpadla
52.383,17 Kč; míchadlo - 89.158,85 Kč; dmychadlo - 6.353,80 Kč; ostatní: 82.796,55,- Kč) – celkem
299.216,85 Kč
opravu dešťové kanalizace Kletné a v ul. Komenského u č.p. 125 - 177.982,34 Kč
opravu rekuperační jednotky v muzeu městyse - 15.137,10 Kč
elektroopravy v expozicích muzea Moravských bratří - 53.693,77 Kč
přeložky vedení místního rozhlasu, opravy stávajících vedení a ústředny - 67.143,06 Kč
opravu elektroinstalace a výměna svítidel na balkónu DKT : 46.731,41 Kč
opravy a údržbu bytového fondu - ve sledovaném roce činily 379.989,95 Kč, tom zejména výměny
zařizovacích předmětů (bojlery, WC), opravy plynových kotlů, koupelen, kanalizace č.p. 498, výměny
zařízení pro příjem signálu DVBT
opravy vedení veřejného osvětlení vč. výměny svítidel – 306.571,94 Kč
opravu centrálního kříže a renovaci brány na hřbitově Kletné – 127.940,- Kč
opravy prostor dílen a techniky vč. malotraktoru, zametacího stroje, plošiny - 91.564,56 Kč

-

opravy techniky k údržbě veřejné zeleně - 42.649,23 Kč
drobné opravy hasičské zbrojnice vč. vybavení - 36.675,96 Kč
opravy techniky úřadu vč. vozidel - 71.758,68 Kč, drobné opravy budovy úřadu městyse - 20.993,05 Kč
a zejména všech prostor obřadní síně - 970.307,36 Kč.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (dále DDHM)
Ve sledovaném roce bylo investováno do nákupu DDHM celkem 553.839,77 Kč. Převážnou část tvořily
výdaje na obnovu kancelářské techniky pro knihovnu, muzeum Moravských bratří a kanceláře úřadu. Dále byly
pořízeny televizory do Penzionu Poodří, odvlhčovače pro muzeum městyse, další pamětní desky Moravských
bratří k umístění v parku, zařízení do kuchyně a baru DKT, doplněno bylo vybavení pro jednotku dobrovolných
hasičů, drobný nábytek pro vstupní halu obřadní síně.

I přes uskutečněné konsolidované výdaje v objemu 53.421.738,60 Kč na konci roku 2019 vykazovaly
zůstatky bankovních účtů městyse relativně vysoké finanční rezervy volných peněžních prostředků (základní
běžné účty u ČS a.s. a ČNB - 37.158.854,- 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.
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