
Závérečný účet města Varnsdorf
za rok 2018
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Zpracova|: ekonomický odbor městského uřadu Vamsdorf
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zkrácená verze na úřední desku

l, P|nění rozpočtu

1.1 Plněr, í rozpočtu celkenr

v celých Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu
k 31 .12.20l 8

Daňové příirnv 227 915 000 228 238 290 243 3l8 402 106,61

Nedaňové příimv 69 055 400 69 l53 576 49 157 402 7l .08

KaDitálové Dříinry 3 500 000 3 500 000 4 167 559 l l9,07
Dotace 21 562 000 17 240 583 76 f37 032 98.83
přiimv celkem 322 062 100 378 132 ,l50 372 980 394 98,64

Bežné výdaie 227 939 2l4 278 682 I74 24,7 620 605 8 8,85

Kapitálové l"idaie 14,7 142 286 l88 629 376 l25 8ó0 332 66,72

vÝdaie celkem 375 08| 500 467 31 l 550 373 ,l80 937 79.92

Financováni 5] 019 l00 89 179 l00 500 543

1.2. Komentář souhmně

Město Vamsdorf hospodařilo vroce 20l8 dle schváleného rozpočtu, hospodaření skončilo rozdílem
piíjmr'r a 9 dajů minus 50l tis. Kč.

Meziroční nárťrst celkových příjmů o 22% největším podílem ovlivnil rryšší l^ýr-ros všech sdilených
daní, lryšší příjenr darrě z hazardnich her a odvodťr z loterii a ryšší podíl přijatých transferťr,
Meziroční nárůst celkových l^ýdajů o 35% byl zpťrsoben výrazným posílením investiční činnosti a dále
realizací projektťr z ESF,
Meziroční pokles salda je zpťrsoben lrysokým zůstatkem (nespotřebovár-ro) 1lnančních prostředků
v roce 20l8 zdůvodu přípravy investičních akcí, kdy se nepodařilo zrealízovaí všeclrny plánované
inveStice.
Meziroční nárťrst daňov,ých příjmů byl ovlivněn trvalým rťrstem výnosu daní daně z příjmů ze
závislé činnosti, daně z příjnrů právnických osob a DPH, nárťrst daně zhazardních her a odvodů
z provozování loterií. V roce 2018 se výnos sdílených daní pro obce (celkern) zrnýšil meziročně
o l0 7o, neboť pokračoval ekonomický rťrst, nízká inflace, malá nezaměstnanost a tomu odpovídající
růst všech význanrných dariových výnosů.
V nedaňových příjrnech byl nárťrst způsoben nárťlstem položek průřezem celé kapitoly nedaňo\"ých
příjrrrů, zejrnéna položek příjmů z vlastní činnosti a sankčních plateb za přestupky měřené radary.
V kapitálowých příjmech v roce 20l8 pokačovalo pozastavení prodeje byů z majetku města, obecné
poklesla poptávka po objektech z majetku města, nebyl realizován žádný prodej. Kapitálové příjrny
roku 2018 tvoří pouze příjmy z prodele pozemků za účelem výstavby domů ipro podnikatelskou
činnost.
Nárťrst v kapitole dotací je zpťtsoben lryšším převodem prostředků z vlastních fondů (edná se o
odvedený hospodářský výsledek a přijaté zálohy na hospodářský výsledek z hospodářské činnosti) a
dále nárůstem přilatýcl-r dotací.
Všechny níže uvedené dotace byIy zaíazeny do příjmů dIe dispozic posky,tnuté dotace,

Meziroční změny běžných i kapitálových výdaj ů jsou ovlivněny výší nastaveného rozpočtu roku 2018,
kter,ý je hlavně v kapitálových výdajích odvislý na výběrrr investičních akcí, kteíé se v daném roce
budou realizovat, Vzhledem k zapojení finančních prostředkťt z minulých let a přijatých transferťr byly
posíleny kapitoly oprav, neinvestičních a investičních akcí průŤezern všech kapitol.

V hospodaření roku 2018 zťlstaly nespotřebované t'inanční prostředky u investičních akcí i
neinvestičnich akcí, které byly přesunuty do roku 20l9 z dťrvodu delší přípravy na realizaci těchto
akci, a dále nespotřebované finanční prostředky projektů. které se realizují několik roků.
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Na závazcich města (v hlavní i hospodářské činnosti) Van-sdorf k 3l. 12. 2018 je ěástka ve výši
14 l10 tis. Kč (edná se o došlé faktury vroce 2018, splatné vroce 2019 včetně pozastávek
z investičních akcí).

V rámci podnikatelské činnosti je část wýnosů zapojována do rozpočtového lTospodaření,
z hospodářské činnosti - správy byového ťondu bylo vroce 2018 převedeno do rozpočtového
hospodaření 5,7 mil. Kč, z hospodářské činnosti - pult centrální ochrany bylo převedeno v roce 20l 8

do rozpočtovélro hospodařerrí 300 tis. Kč, ostatní prostředky ponechány na zťlstatku a budou zapojeny
do hospodaření roku 20l9.

Celkový příspěvek zřizovatele pŤíspěvkovým organizacím čini1 v roce 20l8 v rámci finančního vztahu
2ó l29 tis, Kč. Příspěvkové organizace r-r-rěsta nelykazují ztrátové liospodaření.

Zajištění finančního hospodařeni města proběhlo v roce 2018 bez problémů dle nastavené rozpočtové
politiky, kde prioritou byla realizace zaíazených investičních akci a větších neinvestičnich akcí,
pokračováni v projektové přípravě dalších akcí tak, aby byla maximální pi,ipravenost města pro jejich
realizaci a u lyhlášených projektů také podáni žádostí na dotační zdroje. které by v.ýrazně doplnily
finanční zdroje města,

V ránrci roku bylo provedeno 23 schválených rozpočtových opatřeni,
v celkových zrlrěnách příjn-rťr + 56.070 tis. Kč, výdajů + 92.230 tis. Kč a financování 36 l60 tis. Kč.

Významné inve§tice a opravy realizované v roce 20l8 Kč

Komunikace - ccloplošné opravy .l 065 894.ó5

Upravy autobusové nádraží 4l 65.1]56.85

Revitalizace sidliště Západni 4 07b o75.37

Kanalizace a vodovod ul- A. ,Iiíá§ka 2 9ól 009,76

MS Pražská - rekonstrukcc soc. ZařiZeni 4l5 8ló.00

Z§ l M§ Bratislur.kj - ./i/elnl pro hiiiIé ]2:1 399.00

zš Edisonova - mobiliář na hřišti 32] 00lJ.80

červený kostel - obnova oken 2 229 l]32,50

Hrádck vodovodniakanalizačnipřipoika 2 7 ]0 2í1.1 02

Sptrntrr ni hl lc - \ ic\,t]čclo\,ť hiište ] 57E I6l .l]
Sportowi hala - voleiba]oVá hřištč l 336 56].5]

Zrrnnr .Iarjir,n - L,tlncro!ý svstiIn. u,/vučcni 3] l 278.ó,1

Fotbalový stadion - tréninkové hřištč 2 4l2 80,1,44

Plavecký bazén - rekonstrukce 143 161.29

Klrncrrrvý sysrérn - invcstice .162 3ó 1.36

Zatepleni objcktu čo, 2'7 39.2'710.2']1l ] U(t] ]34.54

Rekonstrukce vÝtahu V čp. 30l4 l l],r 30U.tJ0

Rekonstrukcc výtahu v čp.2970 749 t300.00

Hasičská zbrojnice - rckonstrukce l 892 242.1]

ubvtovna Lounská - dernolice 2 ]]4 l+7.uó

Hřbitov - úprava vnitřnich DřistupovÝch cest 2 l77 ,158.50

zdravotni středisko 8 E 1,1 Uq,l.q8

Veřeiné osvčtlcni opravv. údržba 6 052 515.6,7

VeřeinéosVčtIcni investice 3 965 5l3.40

Budova N4čU č,p, ll]38 - rckonst,lkce 3 4,74 259,19
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PříDrava oroiektovÝch dokum€ntaci v roce 20l8 Kč

PD láVka Dolni nábřeži 2 ]00 000 31

PD Shcrný rlr ur 296,150.()0

PD sirarrlvaci provoz ncnlocnice 5 0j9 55s.03

PD uhvt,,r, nr T,C, Murarvk.t _,]35 775.0()

al,

2, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 20l8

PřezkounT ání hospodaření měsla Vamsdorf provedla finrra ADaKa s,r.o., auditorská a daňová kancelář
Veleslavínova l0,400 ll Usti nad Labenr, které bylo zadáno usnesením RM č. 256120l8 ze dne

7.6.2018. Přezkoumání bylo provederro v souladu se zákonem č. 12012004 Sb,, o přezkoumání
hospodařer-rí územních samosprávných celků,
Závěrečný výrok auditora z29.3.2019: dle provedeného auditu účetní závěrka města Vamsdorf
podává ve všeclr i,j,znamných ohledech věmý a poctiv,ý obraz aktiv, závazků, vlastnich zdrojů kryí
stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů, firrarrční situace n]ěsta k31.12.2018, nákladťr, v,ýnosů a
výsledku jeho hospodařeni za rok 20l8 v souladu se zákonenr o účetr-rictví a příslušnými předpisy
platnýn-ri v České republice.
Plné znění zprátry o provedeném přezkoumáni hospodařerrí rněsta Vamsdorf za rok 20l8 je přílohou
závěrečného účtu uloženého na ekonomickén odboru Měu.

S daňov,ým poradcem Ing. Pavlen Lampou byla uzavřena Mandátní sn- ouva _ zpracování daňového
přiznání k dani z přijmti právnických osob za zdaňovaci období roku 20l8 a jeho předložení mistně
přislušnénru správci daně do 30,6.2019 (Finančni úřad pro Ustecký kraj, územní pracoviště v
Rumburku).

3. Dotace a příspěvky z rozpočtu města v roc€ 2018 v celých Kč

3.1 Příspěvky přispěvkovým organizacím města

orpanizace příspěvek
na provoz

příspěvky
ostatní

příspěvek
na odpisy

Městské divadkl 3 959 604 991 359 20l 806
Dům dětí a mládeže 230 000

Městská knihovna 4 ó04 000 130 000 60l 916
Nemocnice l 500 000 858 864
Mateřské školv celkem 3 399 5l0 856 240
základni školv celkem 6 162 840 I 4l8 221
Školní jídelny celkem 850 000 364 070
Nejsott :ttpočítht,- trutsferv : tloíačního progrunu.

3.2 Dotace v rámci dotačního programu, dotace ostatním organizacím, subjektům

Dotace v telÝch Kč

Dotační program 923 72{|

Přímá podpora sportu ce|kem l 212 185

o§tatní dotac€ celkem 3 205 000

Z d()t.čních prostředku bylo vráccno celkem l5l 708 Kč,
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.l. Hospodářská (doplňková) činnost města

V ránci hospodářské činnosti města je zajišťována oblast byového hospodářství - správa, provoz.
údržba byového fondu a části neb}to\^ých prostor včetně činností spojených s předpisem nájemného,
cen služeb, a dáleje v této činnosti provozován puIt centrální ochrany městskou policií.

Hospodaření k 31.12.20l8 vKč
Nákladv celkem 6 89,7 457 .2|

Výnosy celkern 13 138 622;76

HV k 3l. t 2.20l8 6 24l 165.55

z tolro HV za sprál.u bytťr, nebyú 6 000 570.02

HV za pult centrálni ochrany MP ,4n §q§ §1

Návrh rra lypořádání hospodářského v,ýsledku:
a) Správa by,tů

V průběhu roku 20l 8 byly odvedeny do lrlavní činnosti zálohy na hospodářský výsledek 20l8 ve výši
4 000 000 Kč.

Návrh na použití HV za rok 20l8:
- 5 500 000.00 Kč odvod do hlavní činnosti
- 500 570,02 Kč převod na účet 432 - Výsledek hospodařeni předchozích účetních obdobi

Uvedené finanční prostředky budou použity v rámci rozpočtového hospodaření na obnow byového
tbr-rdu.

b) Pult centrální ochrany
Středisko hospodářské činnosti Pult centrální ochrany vykázalo hospodářský výsIedek 240 595,53 Kč,
který je využíván pro krytí nákladů městské policie, popř. na rozšiřování či oprar,y kamerového
systému. Městská policie střežila vroce 20l8 prostřednictvím PCO 5l obj ektů v katastru města,
z toho 31 objektů je v majetku města a 20 objektů komerčních na základě smlour,y,
Návrh na použití HV za rok 2018:

- odvod do hlavní činnosti (na běžný účet).

5. Zadluženost města

Uvěry Zůstatek
l 0

Ostatni závazkv k 31.12.2018
Krátkodobé závazky dodavatelské celkem

- placeny dle lhťrt splatnosti včetně hospodářské (doplňkové) činnosti
hlavní činnost 13 2l5 625.97 Kč

činnost 894 549- l0 Kč
Komentář
Ukazatel dluhové služby za rok 2018 je dle monitoringu 0 oÁ.

poměrové ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu 8,540%

Podíl závazkťr na rozpočtu 5,88%
Podíl zastaverrého majetku na celkovém rnajetku 0 7o

Město rná vyrovnaný rozpočet a je schopno dostát všem svým závazkťrm.
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V tis, Kč 2.0l l 2012 20l3 20l1 20l5 20l6 1,ol7 20l8

Příimy celkem 284 651.9 )7}a ol) 5 ]47 087,o 255 008.0 ]5,1025.t] ]8l) ]7l ,l 3|15 ]8],l j72 980,,1

výdaie celkem J l7 6]5.9 2| l 49q,7 2J0 ó60,5 23] ]80.0 ]]] 0]0.0 216 47 4,) ]7] 480,q

6. Vývojové ukazatele

Porovnáni plnění přijmů a ěerpání výdaj ů v letech 20l1 - 2018 (shmuti)

Vývoj ukazatele dluhové služby z monitoringu hospodaření v letech 2000-2018 (v %)

Plné znění Závěrečného účtu města Vamsdorf za rok 201 8 je v}.věšeno na elektronické úřední desce a
uloženo na ekonomickém odboru Měu,

Vyvěšeno dne, l0, 0/,. 2019

přijnly po
konsolidaci

V tis. Kč
20l l 20l2 20l.] 20l1 20l5 z0l6 20l7 20l8

Daňové l53 556,4 lól 35I,6 l 8,1 2l0.9 l86 6l8.5 :03 826.4 ))) I.1o § 243 3l8,4

Nedaňové 34 8ó7,3 29 461 ,7 25 0]9.5 ]_l óoh,8 ]] U46,6 24 260,9 27 155,1 4q l 5,7 ,1

Kapitálové 5 6l9.8 l 575,1 3 5 ]7,0 2 7o1,1 2 ]76,0
,7,785,0

4 ól8,3 4 |6,7,6

Dotáce 90 608,4 35 638.0 39 309,8 43 797,,I :12 l84,8 44 498.9 5l058,ó 16 337,0

výdajc po
konsolidaci

v tis. Kč
2í|l l 20l2 20l3 20l1 20l5 20l6 1,017 20l8

Běžné 235 692,5 l"70,738,7 ló9 665. I l 5a lo5.4 17l 6,76,4 l74 890,7 )),, R)) n 24,7 620,6

Kapitálové 8l 933,4 40,761 ,0 60 995,5 7] 211,6 50 343,ó 45 34],8 53 652.3 l]5 860..]

rok 2000 200l 2no2 2003 2oo4 2005 2006 2007 2008 2009

tIkazatel
dluhové služhv l7.78 l],q0 l0,36 9,70 8,4ó 1,44 6.02 5 2.98 0,89

rok 20l0 20l l 20l2 20l3 20l4 20l5 20l6 20l1 20l8
Ukazatel
dluhové službv 0.s l 0.34 0 0 0 0 0 0 0

Seirruto ďne,
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