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Důvodová zpráva: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa majetku města Chropyně, p.o. předkládá,  na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., 
v platném znění, účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření organizace za rok 2014 
včetně komentáře. Podrobné informace jsou obsahem přiloženého materiálu. Součástí 
zprávy je návrh na rozdělení hospodářského výsledku organizace. Hospodářský výsledek 
je rozdělen 15.927,51 Kč jako příděl do rezervního fondu a 50.000,- Kč do fondu odměn. 
Po schválení účetní závěrky a výroční zprávy, organizace provede rozdělení hospodář-
ského výsledku v účetnictví. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně 

 

S  c  h  v  a  l  u  j  e   

 

  1.    Účetní závěrku organizace za rok 2014.   

 2.    Výroční zprávu o hospodaření  Správy majetku města Chropyně, příspěvkové   

         organizace za rok 2014                                                  

 3.     Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 65.927,51 Kč takto:  

         15.927,51 Kč příděl do rezervního fondu organizace 

         50.000,- Kč příděl do fondu odměn organizace. 
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     Správa majetku m ěsta Chropyn ě, p. o. 
        Komenského 348, 768 11 Chropyně, IČ 47933763, DIČ CZ 47933763 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva Správy majetku města Chropyně, p.o. 
za rok 2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
Obsah výroční zprávy za rok 2014: 
 
1. Informace o účetní jednotce ……………………………………………... str.2 
2. Informace o účetních metodách …………………………………………..str.2 
3. Rozbor hospodaření s prostředky města a výnosy organizace ……..…….str.3 
4. Přehled ekonomických ukazatelů ………………………………………...str.4 
5. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku   …………………………str.5 
6. Finanční fondy organizace (příloha č. 1)    ………………………………..str.5 
7. Pohledávky a závazky (příloha č. 2) ..……………………………………..str.5 
8. Rozbor hospodaření za střediska (příloha č. 3) ……..…………………….str.5 
 
 
 
 
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, p.o. 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 – 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 výši 8.397 tis. Kč. 
• příspěvkem na pořízení investic ve výši 473 tis. Kč. 

V roce 2014 nebyl zařazen žádný nový dlouhodobý majetek na základě převodu od zřizovatele. 
Z příspěvku na investice bylo zařazeno do majetku technické zhodnocení bytů v objektech DPS 
(rekonstrukce 4 bytů), autobusová zastávka Plešovec, částečné dofinancování svozového vozidla 
a kontejnerů na svoz bioodpadu a zamykatelné skříňky na cennosti na koupališti. 
Majetek v leasingu je zaúčtován na podrozvahové evidenci na účtu 903. K datu 31. 12. 2014 
eviduje účetní jednotka 2 leasingy (sekací stroj Kubota a mulčovací stroj Crossjet). V roce 2014 
byl ukončeny 2 leasingy (nákl. automobil, traktor).  
Na podrozvahovém účtu 902 je veden drobný majetek v hodnotě do 3.000,- Kč.  

• příspěvkem na odpisy od zřizovatele ve výši 7.002 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 
1.775 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 21.754.347,80 Kč a náklady ve výši 21.688.420,29 Kč.  

Kladný hospodářský výsledek za rok 2014 Správy majetku města Chropyně, p.o.  je  v hlavní 
činnosti ve výši 49.421,85 Kč a v hospodářské 16.505,66 Kč.  
Podrobnější údaje jsou rozvedeny v bodě č. 9 (střediskový rozbor hospodaření). 
 



 4

4. Přehled ekonomických ukazatelů: 
 
 

I.  Výkaz hospodaření: (v Kč) 
 

Výnosy celkem:             21 754 347,80     

  Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží, ostatní            4 366 688,15 

  Úroky                      425,86     

 Zúčtování fondů                122 300,00 

  Příspěvek odpisy             7 002 712,45     

  Příspěvky a dotace na provoz            8 396 532,00     

 Jiné ostatní výnosy                 90 473,34 

  Provozní dotace z ÚP             1 775 216,00     

Náklady celkem:             21 688 420,29     

 Spotřeba materiálu, zboží             1 227 458,98     

  Spotřeba energie             1 405 446,89     

  Opravy a udržování              2 595 088,85     

  Ostatní služby cestovné, ostatní             2 064 343,56     

  Mzdy             5 347 053,00     

  Odvody z mezd, ostatní soc. náklady             1 858 681,30     

 Daně                    7 405,60     

  Jiné ostatní náklady, odpisy pohledávek, ostatní                180 229,66     

  Odpisy             7 002 712,45     

  Daň z příjmů účetní jednotky                      0,00 

Výsledek hospod.                   65 927,51     
 
 

II.  Rozvaha ve zkráceném rozsahu: (v Kč) 
 

1. AKTIVA     2. PASIVA     

   K 1. 1 2014   k 31. 12. 2014     K 1. 1. 2014   k 31. 12. 2014  

3. Stálá aktiva        274 359  743,00            271 307 752,65     4. Vl. zdroje krytí        275 345 684,01            271 520 740,11     

V tom:     V tom:     

Nehm.majetek           0,00                0,00      Majetkové fondy        274 354 080,00            271 307 752,62     

Hm. Majetek        274 354 080,00     274 307 752,65    Peněžní fondy               730 227,53                   147 059,98     

Fin. Majetek         -         - Výsledek hosp.               261 376,48                     65 927,51     

5. Oběžná aktiva          4 262 575,95              3 411 507,96     6. Cizí zdroje          3 276 634,94              3 198 520,50     

V tom:     V tom:     

Zásoby               37 942,80                   23 669,63     Dlouhod. závazky               83 254,00             143 254,00 

Pohledávky          2 829 444,64              2 903 089,41     Bank. výpomoci                           -                                 -       

Fin. Majetek             956 568,03                 296 143,64     Krátkodobé záv.         2 860 153,06             2 805 517,50     

Prostř. rozp. hosp.           

Přechod. účty            438 620,48                188 605,28     Přechod. účty            333 227,88               249 749,00     

7. Aktiva celkem        278 622 318,95            274 719 260,61     8. Pasiva celkem        278 622 318,95            274 719 260,61     



 5

5. Návrh na vypořádání kladného hospodářského výsledku: 
 
Kladný hospodářský výsledek roku 2014 v celkové výši 65.927,51 Kč navrhujeme použít 

pro tvorbu peněžních fondů následovně: 
 
• do fondu odměn podíl ve výši ………… 50 000,00 Kč 
• do rezervního fondu zbytek ve výši…… 15 927,51 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 sn ásledujícími peněžními 
fondy. 

V roce 2014 organizace čerpala prostředky z fondu FKSP na stravenky ve výši 57.750,- Kč 
a tvořila ve výši 1% mezd ve výši 49.402,30 Kč. 

 Z fondu reprodukce majetku bylo čerpáno 1.192.364,33 Kč na technické zhodnocení bytů 
v objektu DPS 26, 27 (rekonstrukce 4 bytů), autobusová zastávka Plešovec a část  
na dofinancování svozového vozidla a kontejnerů na svoz bioodpadu a zamykatelné skříňky  
na cennosti na koupališti.  

 Fond odměn byl navýšen tvorbou ze zisku roku 2013 o 10.000,- Kč. Rezervní fond byl 
navýšen ze zisku předchozího roku o 251.376,48 Kč a čerpán na posílení fondu reprodukce 
majetku v plné výši.  
 

 Zůstatky fondů k 31. 12. 2014 činí:  
 

Název fondu Stav k 31. 12. 2014 

Fond odměn          1 446,08    

Fond kulturních a soc. potřeb              26 397,05    

Fond rezervní 0,00 

Fond reprodukce majetku 119 216,85    
Celkem fondy  
(ř. 138 rozvahy) 

        147 059,98    

 
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) 
 

Správa majetku města Chropyně, p.o. vykazuje na základě zřizovací listiny většinu činností 
jako činnosti hlavní. Jako hospodářskou činnost v rámci střediska 90 – MKS provozuje bufet  
a v rámci střediska 20 – bytové hospodářství vede správu cizích bytových jednotek. 

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:  
 
Organizace je ze zákona 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 - pohřebnictví, jsou plnění na výstupu  
se sníženou sazbou daně a na vstupu můžeme uplatnit DPH od plátců (hlavně odvoz odpadu a el. 
energie) a dále na správním středisku 10 a stř. 30 - údržba města byly uplatněny některé částky 
DPH na vstupu snížené koeficientem.  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. 2014 odvod DPH 
ve výši 471 tis. Kč, způsobený především odvodem daně z přenesené daňové povinnosti (o to 
míň se platí poskytovateli služeb, protože ten vystavuje fakturu bez DPH).   
 

Celkové hospodaření Správy majetku města Chropyně, p.o. k datu 31.12.2014 skončilo 
kladným hospodářským výsledkem ve výši 65,93 tis. Kč. Z toho v hlavní činnosti byl zisk 49,42 
tis. Kč a v hospodářské 16,51 tis. Kč.  

 
V průběhu roku jsme museli přistoupit na realizaci několika neplánovaných položek: 
instalace nového operačního systému (legalizace) a s tím související nákup 2 ks notebooků  

a serveru, investice do GPS lokátorů, dopravního zrcadla, trezoru a alarmu na koupališti a opravy 
tribuny. Dále pak i oprava bytu na Drahách a proti rozpočtu nákladnější oprava střechy  
na Hrázkách (včetně nátěru fasády). V položce investic byla financována autobusová zastávka 
v Plešovci za 173,5 tis. Kč. 
 
 
Středisko 10 - správní středisko 
 

Hospodaření střediska skončilo záporným hospodářským výsledkem ve výši -0,60 tis. Kč.   
Většina položek byla čerpána v souladu s plánem. Spotřeba energií je zaúčtována dohadnou 
položkou ve výši zaplacených záloh. V položce oprav je revize hasicích přístrojů a oprava topení 
a kotle na správní budově SMM. V ostatních službách jsou náklady na odvoz odpadu, školení, 
bankovní poplatky a povinné pojištění odpovědnosti. Na účtu 527 ostatní soc. náklady je tvorba 
fondu FKSP a náklady na stravenky pro zaměstnance všech středisek. Zvýšení je způsobeno 
větším počtem pracovníků VPP. Neplánovaná položka DDNM ve výši 44, 37 Kč představuje 
nový operační systém (windows a office) do počítačů (legalizace). V položce DDHM byl také 
mimo plán pořízen nový server a 2 notebooky celkem za 58,75 tis. Kč. 
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Středisko 12 - veřejně prospěšné práce 
 

Hospodaření střediska skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 17,28 tis. Kč. 
Nové pracovní poměry VPP začaly v měsíci květnu. Celkem bylo zaměstnáno 19 pracovníků,  
na které byla stanovena Úřadem práce dotace max. 12.000,- Kč na osobu za měsíc. Zvýšené 
čerpání nákladů na zaměstnance jsou kompenzovány na straně výnosů vyšším příspěvkem  
od ÚP. 
 
 
  
Středisko 29 - svoz bioodpadu 
 

Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši  -35,18 tis. Kč.  Svozové vozidlo 
(nosič kontejnerů Bonetti) bylo zařazeno do majetku spolu s kontejnery v celkové hodnotě 3.126 
tis. Kč v měsíci červnu. Bylo financováno z 88% z dotací SFŽP a fondu soudržnosti, na zbytek 
jsme dostali plánovanou dotaci na investice od zřizovatele.  Zatím jsou zde evidovány pouze 
náklady za spotřebu PHM a odpisy svozového vozidla.  
 
Středisko 30 - údržba města 
 

Středisko vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 296,94 tis. Kč.  Položky jsou 
většinou čerpány v souladu s plánem. V materiálu k opravám jsou náhr. díly na mechanismy 
(sekačky, traktor, křovinořezy) dále materiál na opravu chodníků, laviček a zídky u MěÚ. 
Úspora pohonných hmot a nákladů na posypový materiál byla vzhledem k mírné zimě  
zaznamenána na začátku i na konci roku.  Dále v položce ostatního materiálu je výměna 
odpadkových košů v ulicích města, nákup postřiků apod.   

 Náklady na leasing byly čerpány v souladu s plánem. V roce 2014 byl ukončen leasing 
traktoru v 04/2014 a vozidla Piaggio v  05/2014. Mírné navýšení nákladů v položce služeb bylo 
způsobeno vývozem odpadu z „lagun“. V položce oprav jsou opravy žacího ústrojí na Kubotě, 
oprava malotraktoru Carraro a příprava dvou vozidel na STK.   

V položce nákupu DDHM je nová sekačka, křovinořez, plotostřih a GPS lokátory do 5-ti 
vozidel. Nakoupené lokátory nebyly v plánu.  
 
 
Středisko 31 - veřejné osvětlení a rozhlas 
 

Hospodaření střediska skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 80,90 tis. Kč. 
Největší položkou nákladů jsou opravy osvětlení a rozhlasu a v položce služeb pronájem plošiny 
při opravách.  
 
Středisko 32 - pohřebnictví 
 

Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -30,90 tis. Kč. V nákladech  
za služby je největší položkou odvoz odpadu. El. energie je zaúčtována dohadnou položkou  
ve výši zaplacených záloh. Náklady na mzdy jsou překročeny, protože od měsíce 05/2014 
organizace přijala zaměstnance na údržbu hřbitovů. Náklady na mzdu tohoto zaměstnance 
nebyly při tvorbě rozpočtu pro rok 2014 plánovány. Ve výnosech je naúčtována částka dotace od 
zřizovatele. Předpisy za pronájem hrobů a provoz hřbitova jsou vyšší než předpokládané. 
Vznikla nová hrobová místa v urnovém háji a v kolumbáriu.  
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Středisko 90 - městské kulturní středisko 
 

Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -101,87 tis. Kč. Ve spotřebě 
materiálu je spotřeba čisticích pomůcek, a v ostatním materiálu jsou ceny pro vítěze soutěží 
srazu veteránů a dále také barvy použité pro nátěr vestibulu a šatny, materiál na výzdobu sálu 
apod. Proti plánu je vyšší spotřeba el. energie (odvlhčovače), úspora tepla je způsobená mírnější 
zimou. Na účtu 513 - náklady na reprezentaci jsou obědy pro sraz veteránů ve výši 8.300 Kč. 
Výnosy jsou proti předpokladu nižší v souvislosti s klesajícím zájmem o připravené kulturní 
akce ze strany chropyňské veřejnosti.  

Na tomto středisku je provozována hospodářská činnost a to prodej v bufetu MKS  
a ve stánku při venkovních kulturních akcích. Celkový zisk z této činnosti je 23 tis. Kč 

 
Středisko 91 - městská sportoviště 
 

Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -98,00 tis. Kč.  
Mimo běžné plánované náklady je v opravách částka 452,47 tis. Kč za provedenou opravu 

tribuny. Ve výnosech je tržba za pronájem hřiště s UT za 1. Q 2014. Původně nebyl plánován 
příspěvek na provoz od zřizovatele, ale navýšením provozního příspěvku byl na toto středisko 
naúčtován příspěvek 370 tis. Kč. 
 
Středisko 92 - městské koupaliště 
 

Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -429,33 tis. Kč.  V opravách je 
nátěr tobogánu a brouzdaliště, servis chlorovacího zařízení a elektrorevize. V měsíci červenci byl 
zabudován trezor za 6,4 tis. Kč a alarm v místnosti pokladny za 13,4 tis. Kč. Proti předchozímu 
roku byla vyúčtována od firmy VAK vyšší spotřeba vody, i když bylo méně koupacích dní  
a méně návštěvníků. Nechali jsme přezkoušet vodoměr na vodovodní přípojce a dle autorizované 
zkušebny je vodoměr v pořádku. Mzdové náklady jsou nižší, protože bylo méně koupacích dnů. 
Ve výnosech je přijaté nájemné za byt a dotace od zřizovatele. Tržby za vstupné vzhledem 
k nepříznivému počasí bylo v letošní sezoně nižší o 573 tis. proti plánu, nájmy z pronájmů 
stánků byly ve výši plánu.  
 
Středisko 20- bytové hospodářství 
 

Středisko vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši -58,44 tis. Kč. Původně nebyly 
plánovány provozní dotace zřizovatele, ale vzhledem k tomu, že bylo třeba opravit střechu  
na Hrázkách, bylo z navýšené provozní dotace přiděleno na toto středisko 300 tis. Kč.  

 V položce oprav proběhly kromě běžné údržby majetku (revize, vodoinstalace, oprava 
regulace topení, oprava antén, oprava výměníku na teplou vodu Hrázky, oprava balkonových 
dveří Tyršova 833, oprava bytu na Drahách) i oprava vchodových dveří na DPS 27 ve výši 74,7 
tis. Kč a oprava střechy a omítky na Hrázkách za 1,01 milionu Kč. Původně plánovaná částka za 
opravu střechy byla jen 500 tis. Kč.  

V položce DDHM jsou drobné elektrospotřebiče do nově opravených bytů. 
V závěru roku 2013 a začátkem roku 2014 proběhla rekonstrukce 2 bytů (č. 2 a 6) na DPS 

27 a byt č 12 na DPS 26 v celkové výši 351,36 tis. Kč. V měsíci září bylo zařazeno TZ bytu č. 18 
na DPS 26 za 347 tis. Kč.   
 
Středisko 21 - nebytové prostory 
 

Středisko vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 425,13 tis. Kč. Na provoz tohoto 
střediska nejsou plánovány žádné provozní dotace od zřizovatele.  
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Neproběhly žádné větší opravy, jen běžné revize včetně revizí na budově bývalé školy, nově 
nazvané „Středisko volnočasových aktivit“ (SVA).  Ve výnosech jsou nájmy z nebytových 
prostor za rok 2014. 
 
 
 
V Chropyni dne 2. 3. 2015     Pavla Přikrylová 
        (účetní – ekonomka) 
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