Komentář k závěrečnému účtu za rok 2020
Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá
odbor finanční a organizační radě města (rada města zastupitelstvu města) Závěrečný účet
hospodaření města Zdice za rok 2020.
Závěrečný účet v číselném vyjádření je přílohou tohoto materiálu.
Rozpočet města na rok 2020 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy
upravujícími tvorbu, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků a stanovujícími
pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků (Zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a zároveň vycházel ze schváleného
Rozpočtového výhledu města na léta 2020 – 2022.
Hospodaření města Zdice se, od 1. 1. 2020 do doby schválení rozpočtu města pro rok 2020,
řídilo pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočet města na rok 2020 byl zastupitelstvem
města schválen dne 11. 3. 2020, návrh byl zveřejněn od 25. 2. do 11. 3. 2020. V průběhu
roku došlo ke 3 rozpočtovým opatřením, které reagovaly na změny financování potřeb města
v průběhu roku. Zůstatek běžného účtu k 31.12.2019 činil 18 738 042,45 Kč.
Na příjmové straně rozpočtu byly nejdůležitější příjmy z daní.
Daňové příjmy byly o cca 4 mil. nižší oproti předchozímu roku vlivem covidové pandemie.
Jedná se o příjmy vybírané finančními úřady.
Jednalo se o daň z příjmu fyzických osob – ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné
činnosti a z kapitálových výnosů ve výši 17 390 759,37. Tyto daně vykazují celkové plnění
101,46 % upraveného rozpočtu. Dále daň z příjmu právnických osob, která činila
10 983 834,16 Kč – plnění 100,03 % , daň z přidané hodnoty ve výši 30 313 723,59 Kč –
plnění 100,05 %, daň z nemovitostí, která činila 2 163 886,09 Kč – plnění 100,18%. Celkem
činily 61 074 762,00 Kč.
Celkové plnění příjmů za místní poplatky bylo ve výši 102,92 %, z toho největším příjmem
byl příjem za komunální odpad, a to ve výši 2 472 234,50 Kč, druhým největším příjmem byl
poplatek za psy ve výši 73 217,00 Kč a nejmenším příjmem byl poplatek za užívání veřejného
prostranství ve výši 14 218,00 Kč.
Správní poplatky byly naplněny ve výši 102,43 %.
Nedaňové příjmy představovaly především příjmy z činnosti lesů, pronájmy z reklamy, odvod
z fondu ZŠ a nemalou částku město inkasovalo z pronájmu bytového domu v Černíně.
Další finanční prostředky město obdrželo za věcná břemena, příspěvek od společnosti Eko
kom za třídění odpadů, za příjem z dividend společnosti VaK, a.s. Beroun, za pokuty apod.
Důležitým příjmem byla neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na školství a státní správu
ve výši 2 749 700,- Kč.
Další neméně významnou položkou byl příjem investičních či neinvestičních dotací. Jednalo
se především o dotaci na výpad daňových příjmů z důvodů Covidu, revitalizaci m. zeleně,
dotace na lesy a dotace na dostavbu školního areálu.
Celkové příjmy města činily 100,34 %.
Výdajová strana hospodaření znamenala především příspěvky na provoz zřízeným
příspěvkovým organizacím a zabezpečení chodu organizačních složek.
Město vynaložilo nemalé prostředky i na činnost v lesích v majetku města.
Dále provedlo rekonstrukci komunikací a chodníků a vložilo nezanedbatelnou částku do
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litavka, a to ve výši 1 173 750,- Kč.

Ve výdajích byly největší položkou výdaje na investiční akce, především na dokončení
dostavby nové základní školy. Součástí výdajů města jsou pravidelně i granty jak pro
sportovní kluby, tak pro kulturní akce.
Výdajovou stránku rozpočtu tvoří i výdaje na veřejné osvětlení, sběr a svoz komunálního
odpadu, bioodpad, údržbu veřejné zeleně, provoz kamerového systému, výdaje pro sbor
dobrovolných hasičů ve Zdicích i v Černíně.
Město hradilo výdaje pro uvolněné i neuvolněné zastupitele a pro místní správu, pojištění
majetku města, atd.
Celkové výdaje města činily 92,53 %.
Bankovní účet města vykázal zůstatek ke konci roku 2020 ve výši 19 944 131,28 Kč.
Město Zdice disponuje fondy, a to Sociálním fondem, jehož zůstatek činil 71 881,24 Kč a
účtem pro bytový dům v Černíně, jehož zůstatek činil 1 967 449,77 Kč.
Součástí závěrečného účtu při jeho projednávání je zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření. Město Zdice nechalo přezkoumat své hospodaření za rok 2020 firmou SAFIR
Audit CZ, s.r.o.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad.
Příloha:
 Závěrečný účet města v tabulkové formě dle položek rozpočtové skladby ve vyjádření
poměru schváleného rozpočtu po rozpočtových opatřeních a skutečnosti roku 2020.

