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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
Výroční zprávu Správy majetku města Chropyně, p.o. za rok 2016

Důvodová zpráva:
Ředitel SMM Chropyně informuje Zastupitelstvo města Chropyně o výsledcích hospodaření organizace za rok 2016. Organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 41.329,07 Kč.

Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace
Komenského 348, 768 11 Chropyně
IČ:47933763, DIČ: CZ 47933763

Výroční zpráva Správy majetku města Chropyně, p.o.
za rok 2016

Zřizovatel: Město Chropyně
Statutární orgán: Mgr. Stanislav Kalinec
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Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace
Komenského 348, 768 11 Chropyně
IČ: 479 33 763, DIČ: CZ47933763
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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.
Součástí účetní uzávěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přílohy.
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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:
 příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši10.510 tis. Kč.
 příspěvkem na pořízení investic ve výši 5.670 tis. Kč.
V roce 2016 byl zařazen dlouhodobý majetek na základě převodu od zřizovatele v měsíci
12/2016 ve výši 868 238,- Kč. Jednalo se o technické zhodnocení zařízení kompostárny a hřiště
Ela-hop.
Z příspěvku na investice bylo zařazeno do majetku technické zhodnocení bytů v objektech DPS,
rekonstrukce bytu na Nám.Svobody 247, elektrický zvoník v kapli v Plešovci, nákup vozidla
Citroen Jumpy, kolumbárium, zabezpečovací zařízení v budově Komenského 348 a rekonstrukce
brouzdaliště.
Majetek v leasingu je zaúčtován na podrozvahové evidenci na účtu 909. K datu 31. 12. 2016
eviduje účetní jednotka 1 leasing (komunální vozidlo Belos ). V roce 201 byl ukončen 1 leasing
(mulčovací sekací stroj Crossjet).
Na podrozvahovém účtu 902 je veden drobný majetek v hodnotě do 3.000,- Kč.
 příspěvkem na odpisy od zřizovatele ve výši 6.115 tis. Kč, který byl započítán
s odvodem zřizovateli.
 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.
 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 26.554.998,28 Kč a náklady ve výši 26.513.669,21 Kč.
Kladný hospodářský výsledek za rok 2016 Správy majetku města Chropyně, p.o. je v hlavní
činnosti ve výši 3 206,17 Kč a v hospodářské 38.122,90 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:

26 554 998,28
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží, ostatní

4 913 197,15

Úroky

1 008,76

Zúčtování fondů

139 000,00

Příspěvek odpisy

6 795 585,98

Příspěvky a dotace na provoz

10 510 000,00

Jiné ostatní výnosy

98 762,97

Provozní dotace z ÚP+ rozp.dotace na investice

4 097 443,42

Náklady celkem:

26 513 669,21
Spotřeba materiálu, zboží

1 511 036,78

Spotřeba energie

1 947 016,31

Opravy a udržování

2 298 520,39

Ostatní služby cestovné, nákl.na repre

2 519 497,92

Mzdy

6 039 237,00

Odvody z mezd, ostatní soc. náklady

2 088 077,00

Daně

18 156,59

Jiné ostatní náklady, odpisy pohledávek, ostatní

797 132,82

Odpisy

9 294 994,40

Daň z příjmů účetní jednotky

0,00

Výsledek hospod.

41 329,07

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

2. PASIVA
K 1. 1 2016

3. Stálá aktiva

k 31. 12. 2016

279 288 091,70

K 1. 1. 2016
4. Vl. zdroje krytí

276 565 088,30

V tom:

5. Oběžná aktiva

4 069 132,56

Majetkové fondy

-

Výsledek hosp.

-

6. Cizí zdroje

4 690 965,07

V tom:
Zásoby
Pohledávky
Fin. Majetek

280 028 742,65

277 258 693,32

279 288 091,70

276 565 088,30

142 727,65

41 329,07

3 328 481,61

3 997 360,05

V tom:

Nehm.majetek
Fin. Majetek

k 31. 12. 2016

V tom:
Dlouhod. závazky

14 884,63

13 644,48

2 964 885,75

3 779 616,65

Bank. výpomoci

807 230,24

700 383,16

Krátkodobé záv.

282 131,94

197 320,78

283 357 224,26

281 256 053,37

182 254,00
-

90 837,00
-

3 001 947,61

3 178 916,75

144 280,00

727 606,30

281 256 053,37

281 357 224,26

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

Přechod. účty
8. Pasiva celkem
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5. Návrh na vypořádání kladného hospodářského výsledku:
Kladný hospodářský výsledek roku 2016 v celkové výši 41.329,07 Kč navrhujeme použít
pro tvorbu peněžních fondů následovně:



do fondu odměn podíl (max.80%) ve výši ………… 33 063,00 Kč
do rezervního fondu zbytek ve výši
………….. 8 266,07 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 2016 organizace čerpala prostředky z fondu FKSP na stravenky ve výši 55.400,- Kč
a tvořila ve výši 1,5 % mezd ve výši 82.778,00 Kč.
Z fondu reprodukce majetku bylo čerpáno 5.708.753,00 Kč na technické zhodnocení bytů,
v objektech DPS, rekonstrukce bytu na Nám.Svobody 247, elektrický zvoník v kapli v Plešovci,
nákup vozidla Citroen Jumpy, kolumbárium, zabezpečovací zařízení v budově Komenského 348
a rekonstrukce brouzdaliště.
Fond odměn byl navýšen tvorbou ze zisku roku 2015 o 114.182,12 Kč a čerpán ve výši
114.000,00 Kč.
Rezervní fond byl navýšen ze zisku předchozího roku o 44.473,04 Kč a finanční dar ve výši
37.000,- Kč na obnovení krojů souboru Ječmínek, který bude čerpán až v roce 2017.
Zůstatky fondů k 31. 12. 2016 činí:
Název fondu
Fond odměn

Stav k 31. 12. 2016
628,20

Fond kulturních a soc. potřeb

48 670,05

Fond rezervní

81 473,04

Fond reprodukce majetku
Celkem fondy

521 504,66
652 275,95

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:
Celkové hospodaření Správy majetku města Chropyně, p.o. k datu 31.12.2016 kladným
hospodářským výsledkem ve výši 41,32 tis. Kč před zdaněním.
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 jsme za rok 2016 odvedli DPH ve výši 1.197 tis.Kč, což
bylo způsobeno především odvodem daně z přenesené daňové povinnosti u stavebních a elektro
prací (o to míň se platí poskytovateli služeb, protože ten vystavuje fakturu bez DPH).

Středisko 10-správní středisko
Hospodaření střediska skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 25,21 tis. Kč.
Většina položek je čerpána v souladu s plánem. V položce DDHM je nákup 2 ks monitorů,
zálohového zdroje, křesla a židlí do ředitelny. V položce ostatních služeb je náklad za
zprostředkování nákupu elektřiny a plynu.

Středisko 12-veřejně prospěšné práce
Hospodaření střediska skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 33,83 tis. Kč.

Středisko 29-svoz bioodpadu
Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -35,31 tis. Kč.
V nákladech jsou mzdy, větší spotřeba PHM na svozové vozidlo a traktor na kompostárně.
V položce oprav je servisní prohlídka techniky kompostárny. Ve službách jsou práce
nakladačem a odvoz odpadu. Ve výnosech je zaúčtována provozní dotace zřizovatele.

Středisko 30-údržba města
Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -781,32 tis. Kč. Plánovaná ztráta na
tomto středisku je 571 tis. Kč. V položce oprav je zaúčtována oprava chodníku v Plešovci , opr.
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cesty kolem rybníka a opravy výtluků na ostatních místních komunikací po městě a opravy
techniky (sekačky, citroen Jumpy, carraro..). V roce 2016 byl zakoupen do majetku automobil
Citroen Jumpy za 240 tis. Kč. V položce drobného majetku je nákup mobiliáře města (lavičky,
vázy, koše).
Jako investice byl zařazen do majetku automobil Citroen Jumpy za 240 tis.Kč.

Středisko 31-veřejné osvětlení a rozhlas
Hospodaření střediska skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 143,65 tis. Kč.
V položce oprav jsou běžné opravy osvětlení a rozhlasu. Ve službách je použití plošiny spojené
s opravami VO. Původně plánovaná pasportizace VO za 100 tis. Kč byla realizována pouze
v Plešovci za 12 tis. Kč. V položce DDHM je pořízení 1 hnízda veřejného rozhlasu v objektu
koupaliště.

Středisko -32 pohřebnictví
Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -86,97 tis. Kč.
V nákladech je hlavní položkou odvoz odpadu ze hřbitova a mzdové náklady el. energie je
účtována dohadnou položkou ve výši záloh. Nižší proti plánu jsou ve výnosech položky za
pronájem a služby.
Nově bylo zařazeno do majetku kolumbárium za 205 tis. Kč.
Jako technické zhodnocení byl zařazen elektrický zvoník v kapli v Plešovci za 48 tis. Kč.

Středisko 90-městské kulturní středisko
Středisko vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 134,52 tis. Kč. V kolonce ostatní
služby jsou náklady vynaložené za kulturní pořady (divadla, plesy, hody…) V ostatních fin.
nákladech (účet 569) je nárůst za nakoupenou tombolu (ve výnosech jsou zase vyšší tržby za
prodej lístků na tombolu). V položce oprav je oprava střechy MKS za 380 tis. Kč, oprava brány,
elektroopravy a revize.
Do hmotného majetku na tomto středisku byla zařazena nová kuchyňská linka.

Středisko 91-městská sportoviště
Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -18,57 tis. Kč.
V nákladech je v položce oprav faktura za elektropráce v plechovém skladu u fotbalového
hřiště.

Středisko 92-městské koupaliště
Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -253,46 tis. Kč. V nákladech je
v položce oprav faktura za opravy přepážek WC na sociálním zařízení ve výši 115 tis. Kč. Toto
bylo původně v plánu na investice. Dále jsou na opravách nátěr tobogánu, terénní úpravy kolem
házenkářského hřiště a jiné drobné opravy.
Jako dokončené technické zhodnocení bylo zařazeno do majetku zrekonstruované brouzdaliště
za 3.563 tis.Kč.
V položce DDHM je zakoupení tlakové myčky. Dále turniketový systém, který jsme měli dříve
v pronájmu.

Středisko 20- bytové hospodářství
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Středisko vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 707,03 tis. Kč. Plánovaný zisk je 503
tis. Kč. V položce oprav proběhly běžné údržby majetku a opravy osvětlení na DPS 27.
Ve výnosech je nájemné z bytů za rok 2016.
Proběhla hydroizolace zdiva na DPS 26 ve výši 59 tis. Kč.
V letošním roce byly dokončeny rekonstrukce 7 bytů (DPS 26 a DPS 27 a byt na Nám. Svobody
247 v celkové hodnotě 1.691 tis. Kč. Bylo dokončeno také TZ kotelny pro DPS za 890 tis. Kč.
Z majetku byl vyřazen bytový dům Masarykova 11.

Středisko 21-nebytové prostory
Středisko vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 172,41 tis. Kč.
Nejsou zde žádné plánované provozní dotace od zřizovatele.
V položce oprav jsou opravy elektrorozvodů v nebyt. prostorech na Nám. Svobody 55.
V položce ostatní služby je faktura za zhotovení průkazů energetické náročnosti budov ve výši
133 tis. Kč.
Ve výnosech jsou vykázány nájmy z nebytových prostor za rok 2016.

V Chropyni dne 09.02.2017
Pavla Přikrylová
(účetní – ekonomka)
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