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1. Informace o účetní jednotce:
Název: Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 348, 768 11 Chropyně
IČ: 479 33 763
Právní forma: příspěvková organizace
Statutární orgán: Mgr. Stanislav Kalinec- ředitel organizace
Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace, má ve své činnosti dle zřizovací
listiny následující činnosti jako hlavní:
- údržba a správa bytového fondu
- údržba nemovitostí - budov a staveb v majetku města
- údržba a výsadba zeleně
- provoz a údržba veřejného osvětlení
- čištění města, údržba místních komunikací
- provoz hřbitova
- provoz a zajištění činnosti MKS a Městského koupaliště a městského sportoviště
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
jako hospodářské:
- doplňkové služby pro obyvatelstvo a hostinskou činnost

2. Informace o účetních metodách:
Účetní metody používané účetní jednotkou jsou v souladu s platnými právními předpisy
a vyhláškami, tj. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb.
Majetek a závazky jsou oceňovány pořizovací cenou, vlastními náklady, jmenovitou
hodnotou a pořizovací reprodukční cenou. Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou včetně
nákladů spojených s pořízením. Skladové zásoby jsou účtovány dle metody B.
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Součástí účetní uzávěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přílohy.
Účetní jednotka člení hospodaření na 11 středisek:
Středisko 10 - správní středisko, středisko 12 – veřejně prospěšné práce (VPP), středisko
20 – bytové hospodářství, středisko 21 – nebytové hospodářství, středisko 29 – kompostárna a
svoz bioodpadu, středisko 30 – údržba města, středisko 31 – veřejné osvětlení, středisko 32 –
pohřebnictví, středisko 90 – Městské kulturní středisko, středisko 91 – městská sportoviště,
středisko 92 – městské koupaliště.

3. Rozbor hospodaření s prostředky města a výnosy organizace:
Výnosy jsou tvořeny:
x příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 7.515 tis. Kč.
x příspěvkem na pořízení investic ve výši 2.785 tis. Kč.
V roce 2015 byl zařazen dlouhodobý majetek na základě převodu od zřizovatele v měsíci
12/2015 ve výši 14 226 257,- Kč. Jednalo se o zařízení kompostárny, kontejnery na tříděný
odpad, tenisové hřiště a 11.etapa regenerace sídliště.
Z příspěvku na investice bylo zařazeno do majetku technické zhodnocení bytů v objektech DPS,
2 hnízda veřejného rozhlasu v Plešovci, nákup vozidla Citroen Jumper a kontejnerů na svoz
bioodpadu a zamykatelné skříňky na cennosti na koupališti.
Majetek v leasingu je zaúčtován na podrozvahové evidenci na účtu 909. K datu 31. 12. 2015
eviduje účetní jednotka 2 leasingy (komunální vozidlo Belos a mulčovací stroj Crossjet). V roce
2015 byl ukončen 1 leasing (sekací stroj Kubota).
Na podrozvahovém účtu 902 je veden drobný majetek v hodnotě do 3.000,- Kč.
x příspěvkem na odpisy od zřizovatele ve výši 6.115 tis. Kč, který byl započítán
s odvodem zřizovateli.
x dotacemi od úřadu práce – část nákladů na mzdy pro dělníky VPP (veřejně prospěšné
práce) bylo pokryto dotací od Úřadu práce. Předpis této dotace byl zaúčtován ve výši
2.126 tis. Kč.
x dalšími výnosy jsou tržby z nájemného bytových a nebytových prostor, prodeje služeb
(tržby za kulturu, koupaliště aj.), náhrady škod od pojišťovny a úroky z běžného účtu.
Náklady na provoz jsou tvořeny:
Nákupem materiálu a služeb, dále náklady na energie a náklady na mzdy a odpisy majetku.
Veškeré prostředky jsou v souladu se zákonem 250/2000 Sb. vynakládány na činnosti organizace
uvedené ve zřizovací listině.
Celkové výnosy jsou ve výši 23.018.032,23 Kč a náklady ve výši 22.875.304,58 Kč.
Kladný hospodářský výsledek za rok 2015 Správy majetku města Chropyně, p.o. je v hlavní
činnosti ve výši 131 971,15 Kč a v hospodářské 10.756,50 Kč.
Podrobnější údaje jsou rozvedeny v bodě č. 9 (střediskový rozbor hospodaření).
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4. Přehled ekonomických ukazatelů:
I. Výkaz hospodaření: (v Kč)
Výnosy celkem:

23 018 032,23
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží, ostatní

5 134 450,69

Úroky

1 035,01

Zúčtování fondů

51 000,00

Příspěvek odpisy

6 115 790,28

Příspěvky a dotace na provoz

7 515 000,00

Jiné ostatní výnosy

98 694,43

Provozní dotace z ÚP+ rozp.dotace na investice

4 102 061,82

Náklady celkem:

22 875 304,58
Spotřeba materiálu, zboží

1 337 397,87

Spotřeba energie

1 362 163,61

Opravy a udržování

1 574 672,71

Ostatní služby cestovné, nákl.na repre

2 069 277,78

Mzdy

5 920 118,00

Odvody z mezd, ostatní soc. náklady

2 058 651,00

Daně

22 219,86

Jiné ostatní náklady, odpisy pohledávek, ostatní

439 516,65

Odpisy

8 091 287,10

Daň z příjmů účetní jednotky

0,00

Výsledek hospod.

142 727,65

II. Rozvaha ve zkráceném rozsahu: (v Kč)
1. AKTIVA

2. PASIVA
K 1. 1 2015

3. Stálá aktiva

k 31. 12. 2015

271 307 752,65

K 1. 1. 2015

279 288 091,70

4. Vl. zdroje krytí

V tom:

Fin. Majetek
5. Oběžná aktiva

0,00
271 307 752,65
-

0,00 Majetkové fondy
279 288 091,70 Peněžní fondy
-

Výsledek hosp.

3 411 507,96

4 069 132,56

6. Cizí zdroje

23 669,63

14 884,63

2 903 089,41

2 964 885,75

Bank. výpomoci

296 143,64

807 230,24

Krátkodobé záv.

188 605,28

282 131,94

Přechod. účty

274 719 260,61

283 357 224,26

V tom:
Zásoby
Pohledávky
Fin. Majetek

271 520 740,11

280 028 742,65

271 307 752,62

279 288 091,70

V tom:

Nehm.majetek
Hm. Majetek

k 31. 12. 2015

147 059,98

597 923,30

65 927,51

142 727,65

3 198 520,50

3 328 481,61

143 254,00

182 254,00

V tom:
Dlouhod. závazky

-

-

2 805 517,50

3 001 947,61

249 749,00

144 280,00

Prostř. rozp. hosp.
Přechod. účty
7. Aktiva celkem

8. Pasiva celkem

4

274 719 260,61

283 357 224,26

5. Vypořádání kladného hospodářského výsledku:
Kladný hospodářský výsledek roku 2015 v celkové výši 142.727,65 Kč bude, na základě
usnesení Rady města č. RM 28/40/16, použit pro tvorbu peněžních fondů organizace následovně:
x
x

do fondu odměn podíl ve výši ………… 114.182,12 Kč
do rezervního fondu zbytek ve výši…….. 28 454,53 Kč

6. Finanční fondy organizace: (příloha č. 1)
V souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, vytváří a hospodaří finanční jednotka s následujícími peněžními
fondy.
V roce 2015 organizace čerpala prostředky z fondu FKSP na stravenky ve výši 60.290,- Kč
a tvořila ve výši 1% mezd ve výši 55.185,00 Kč.
Z fondu reprodukce majetku bylo čerpáno2.343.959,19 Kč na technické zhodnocení bytů a
kotelny v objektech DPS, 2 hnízda veřejného rozhlasu v Plešovci, nákup vozidla Citroen Jumper,
kontejnerů na svoz bioodpadu a zamykatelné skříňky na cennosti na koupališti.
Fond odměn byl navýšen tvorbou ze zisku roku 2014 o 50.000,- Kč a čerpán ve výši
51.000,00 Kč. Rezervní fond byl navýšen ze zisku předchozího roku o 15.927,51 Kč.
Zůstatky fondů k 31. 12. 2015 činí:
Název fondu
Fond odměn

Stav k 31. 12. 2015
446,08

Fond kulturních a soc. potřeb

21 292,05

Fond rezervní

15 927,51

Fond reprodukce majetku
Celkem fondy

560 257,66
597 923,30

Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do roku následujícího.

7. Pohledávky a závazky:
Přehled pohledávek a závazků organizace ve splatnosti a po splatnosti, případně komentáře
u pohledávek po splatnosti s návrhy řešení k odstranění nedobytnosti je součástí této zprávy jako
příloha č.2.
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8. Rozbor hospodaření – porovnání plánu nákladů a výnosů se skutečností:
(příloha č. 3)
Komentář:

Na základě skutečných údajů je předkládán rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně
k 31.12. 2015
Celkové hospodaření Správy majetku města Chropyně, p.o. k datu 31.12.2015 skončilo
kladným hospodářským výsledkem ve výši 142,73. Kč.
Vliv odpisů: Společnost zúčtovává odpisy měsíčně dle stanoveného odpisového plánu do
nákladů a ve stejné výši do výnosů předpis dotace na odpisy od zřizovatele. Proto v průběhu
roku neovlivňuje hospodaření. Tato dotace se v závěru roku započte s odvodem odpisů.
Vliv DPH: Ze zákona je organizace plátcem DPH. Protože většina středisek má činnosti, které
mají výnosy jen z dotací města, tj. nejde o zdanitelná plnění na výstupu, nedá se uplatnit ani
DPH z faktur na vstupu od plátců. Jen u střediska 32-hřbitovnictví, jsou plnění na výstupu se
sníženou sazbou daně a na vstupu můžeme uplatnit DPH od plátců (hlavně odvoz odpadu a
el.energie). U střediska 20 – bytové hospodářství a 21 – nebytové hospodářství jsou nájmy ze
zákona činností osvobozenou bez možnosti odpočtu daně na vstupu. Jinak je tomu u služeb
spojených s nájmy. Tam se na vstupu daň uplatňuje a na výstupu se odvádí. Platí to i pro
zálohy přijaté a zaplacené. U středisek MKS a koupaliště se jedná rovněž o činnosti
osvobozené bez nároku na odpočet na vstupu. Na DPH je k 31.12.2015 odvod DPH ve výši
371,40 tis.Kč, způsobený především odvodem daně z přenesené daňové povinnosti (o to míň
se platí poskytovateli služeb, protože ten vystavuje fakturu bez DPH).

Středisko 10-správní středisko
Hospodaření střediska skončilo záporným hospodářským výsledkem ve výši -81,54 tis. Kč.
Většina položek je čerpána v souladu s plánem. U spotřeby tepla je úspora z důvodu vyšší
vytvořené dohadné položky (ve výši placených záloh dodavateli) v roce 2014 a skutečná
spotřeba byla nižší (mírná zima). V položce DDHM je nákup 5 ks mobilních telefonů.
V opravách jsou revize elektrospotřebičů a kotle ve správní budově SMM a opravy v budově
SMM po havárii potrubí na WC. V položce drobného nehmotného majetku je nákup programu
na evidenci smluv od firmy Gordic za 11,84 tis. Kč.
Středisko 12-veřejně prospěšné práce
Hospodaření střediska skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 163,74 tis. Kč. Mzdy
byly překročeny proti plánu, zároveň byly i vyšší dotace od ÚP. Část nákladů na mzdy z tohoto
střediska bylo přeúčtováno na různá střediska podle skutečného výkonu práce (např.
kompostárna, hřbitov, koupaliště).
Středisko 30-údržba města
Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši - 575,49 tis.Kč (plánovaná ztráta na
rok je -656 tis. Kč). Většina položek je čerpána v souladu s plánem. V položce oprav jsou běžné
opravy techniky, oprava překoplého kabelu na Nám.Svobody 55, oprava vodorovného značení
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kolem kontejnerů a elektrorevize.. Položka DDHM obsahuje nákup křovinořezu, plotostřihu, pily,
brusky, sekačky a ost..
Investiční příspěvek ve výši 240 tis. Kč byl čerpán na koupi vozidla Citroen Jumper.

Středisko 31-veřejné osvětlení a rozhlas
Hospodaření střediska skončilo záporným hospodářským výsledkem ve výši - 71,48 tis. Kč.
V položce oprav jsou opravy osvětlení v Plešovci a demontáž vánoční výzdoby, oprava svítidel
na cyklostezce. Ve službách je použití plošiny spojené s opravami VO.
Byl čerpán investiční příspěvek na 2 ks sloupů VO a 2 hnízd rozhlasu v Plešovci.
Středisko -32 pohřebnictví
Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -66,64 tis. Kč.
V nákladech je hlavní položkou odvoz odpadu ze hřbitova a mzdové náklady. Ve mzdových
nákladech je i přeúčtovaná mzda pracovnice VPP, která celou dobu udržuje hřbitov. El. energie
je účtována dohadnou položkou. V položce drobného majetku je zaúčtován nově pořízený
stojan na kola.
Středisko 90-městské kulturní středisko
Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -30,52 tis. Kč. V položce materiálu je
nákup nových ubrusů a výzdoba sálu. V ostatních fin. nákladech (účet 569) je nárůst za
nakoupenou tombolu. V jiných ostatních výnosech na účtu 649 jsou tržby za tombolu.
Středisko 91-městská sportoviště
Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -53,06 tis. Kč.
V nákladech je v položce oprav údržba umělého trávníku na hřišti UT před certifikací hřiště. Ve
výnosech je tržba za pronájem hřiště s UT.
Středisko 92-městské koupaliště
Středisko vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 403,62 tis. Kč. V nákladech je
spotřeba energií, materiálu, mezd a služeb. V položce oprav je nátěr brouzdaliště, tobogánu,
oprava střechy na buňce u tenisu a také oprava hřiště na plážový volejbal. Ve výnosech jsou
tržby za vstupy na koupaliště, přijaté nájemné za byt a dotace od zřizovatele. Dále byl
zaúčtován odvod zřizovateli z vyšších tržeb proti plánu ve výši 500 tis. Kč.
Byl čerpán investiční příspěvek na skříňky na cennosti za 43 tis. Kč a na projekt. dokumentaci
na brouzdaliště za 94 tis. Kč.
Středisko 20- bytové hospodářství
Středisko vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 470,73 tis. Kč (plánováno 500 tis. Kč).
Nejsou zde žádné plánované provozní dotace zřizovatele.
V položce oprav proběhly kromě běžné údržby majetku a revize kotlů a bojlerů a elektrorevize
také oprava bojlerů a kotlů (Nám. Svobody 247 a Hrázky 788) a střešních oken na domě
Nám.Svobody 247.
Ve výnosech je nájemné z bytů za rok 2015.
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V letošním roce proběhlo čerpání investičního příspěvku na rekonstrukce 4 bytů (DPS 26-byt
č.10 a 11) na DPS 27 (byt č.7) a na Nám. Svobody 247 byt č.14 v celkové výši 835 tis. Kč a
rekonstrukce kotelny DPS 26,27 za 860 tis.Kč. V plánu byla oprava jen 2 bytů ve výši 400 tis.
Kč. Proto bylo přesunuto část investičních prostředků původně vyčleněných na rekonstrukci
brouzdaliště.
Středisko 21-nebytové prostory
Středisko vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 189,34 tis. Kč (plánováno 156 tis.Kč)
Nejsou zde žádné plánované provozní dotace od zřizovatele.
V položce oprav mimo běžné údržby byla zaúčtována oprav oken v budově SMM. Ve výnosech
jsou vykázány nájmy z nebytových prostor.
Z prostředků na investice bylo čerpáno na technické zhodnocení budovy SMM za 167 tis.Kč
(sociálního zařízení v přízemí a 1.patře)
Středisko 29-svoz bioodpadu
Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -205,97 tis. Kč.
V nákladech jsou mzdy, spotřeba PHM na svozové vozidlo a traktor na kompostárně a odpisy
svozového vozidla. Na účtu 511 je garanční prohlídka svozového vozidla. Další náklady vznikly
nákupem DDHM – 6 ks kontejnerů na bioodpad. Ve výnosech je zaúčtována provozní dotace
zřizovatele a tržby za zpracování bioodpadu od firmy Technis Kojetín.
V Chropyni dne 15.02.2016

Pavla Přikrylová
(účetní – ekonomka)
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