ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA PŘEŠTICE
za rok 2019
podle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů

Zpracovala: Ing. Pavla Kroupová
Schváleno Zastupitelstvem města Přeštice dne: 25. 6. 2020; usnesení č.: B/9.

Závěrečný účet města Přeštice za rok 2019 – textová část
Rozpočet města Přeštice na rok 2019 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy
upravujícími financování měst a obcí: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o
rozpočtovém určení daní.
Město Přeštice hospodařilo v roce 2019 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města dne
13. 12. 2018, usnesením č. B/23. V průběhu roku 2019 bylo provedeno celkem 26 rozpočtových
opatření.
Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
k 31. 12. 2019
224 939,94
264 695,98
269 928,04
Příjmy celkem
246
648,43
243
400,83
222 683,20
Výdaje celkem
-21 708,49
21 295,15
47 244,84
Rozdíl P – V
Pozn..: Příjmy i výdaje uvedeny po konsolidaci.

Veškeré výkazy jsou k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu v Přešticích.

1. Příjmy města Přeštice v roce 2019
Objem celkových příjmů v r. 2019 činil 269,93 mil. Kč (v předchozím roce 206,83 mil. Kč).

Daňové příjmy
Daňové příjmy v r. 2019 dosáhly výše 140,26 mil. Kč, což představuje 51,96 % z celkového
objemu příjmů. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech r. 2019 je o 6,8 % nižší než
v předchozím roce. V celkovém úhrnu došlo k nárůstu o 18,72 mil. Kč, zejména vlivem vyššího
daňového výnosu dle RUD. Nejvyšší příjmy plynuly z daně z přidané hodnoty (52,68 mil. Kč),
z daně z příjmů fyzických osob placené plátci – ze závislé činnosti (28,94 mil. Kč) a z daně
z příjmů právnických osob (23,40 mil. Kč). Výnos z daně z nemovitých věcí činil 5,43 mil. Kč.
Na správních poplatcích bylo v r. 2019 vybráno 5,29 mil. Kč (5,33 mil. Kč v r. 2018).

Nedaňové příjmy
Celková částka 49,09 mil. Kč nedaňových příjmů (18,19 % z celkového objemu příjmů) byla o
4,35 mil. Kč vyšší než v roce 2018. Na výši nedaňových příjmů v r. 2019 měly největší podíl
příjmy z pronájmu vodohospodářské infrastruktury (13,12 mil. Kč), příjmy z pronájmu bytů
(6,09 mil. Kč) a z pronájmu nebytových prostor (5,97 mil. Kč). Celkovou částku nedaňových
příjmů ovlivnily také splátky půjčených prostředků, a sice splátka úvěru poskytnutého
společnosti B + T Přeštice s.r.o., na modernizaci soustavy CZT, ve výši 7,33 mil. Kč a vratka
návratné finanční výpomoci od Základní školy Josefa Hlávky Přeštice, poskytnutá na realizaci
projektu „Ve spojení s přírodou“, ve výši 1,1 mil. Kč.
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Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy v r. 2019 činily 22,47 mil. Kč (8,33 % z celkového objemu příjmů), tj. o 9,44
mil. Kč více než v předchozím roce. Jednalo se zejména o příjem z prodeje bytového fondu
města ve výši 22,32 mil. Kč.

Přijaté dotace
Přijaté dotace v částce 58,11 mil. Kč představují 21,53 % celkových příjmů; v předchozím roce
tento podíl činil 13,31 %. V úhrnu se jedná o 30,59 mil. Kč více než v r. 2018. Z celkové výše
přijatých dotací představují částku 4,59 mil. Kč průtokové transfery převedené zřízeným
příspěvkovým organizacím města. Nejvýznamnější položkou z transferů pro město je příspěvek
na výkon státní správy ve výši 21,16 mil. Kč (o 2,63 mil. Kč více než v r. 2018). V neinvestiční
části se jednalo mj. o dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s výkonem sociálně-právní
ochrany dětí (2,3 mil. Kč), na výkon pěstounské péče (452 tis. Kč) nebo na výkon sociální práce
(392,30 tis. Kč), z rozpočtu Plzeňského kraje pak o dotace na výdaje související s poskytováním
pečovatelské služby (2,24 mil. Kč), na výkon regionálních funkcí knihoven (363,16 tis. Kč) či
na realizaci projektu „Pořízení a doplnění datových sad Digitální technické mapy města
Přeštice“, která proběhne v r. 2020. Nejvýznamnějšími investičními dotacemi byly dotace
přijaté na zrealizovaný projekt „Přestupní uzel Přeštice“, a sice z rozpočtu MMR ve výši 11,76
mil. Kč a z rozpočtu Plzeňského kraje v částce 5,62 mil. Kč. Další významnou položkou byla
investiční část dotace poskytnutá z MMR na vybudování nových prostor pro SVČ Slunečnice
Přeštice ve výši 4,14 mil. Kč. Z rozpočtu Plzeňského kraje byla dále získána dotace na
zpracování projektové dokumentace a vybudování pumptrackové dráhy (637,23 tis. Kč).
Nemalou položku tvoří také dotace od obcí na žáky navštěvující školní jídelnu a družinu ve
školských zařízeních zřizovaných městem (388,74 tis. Kč). Přehled všech dotací přijatých do
rozpočtu města v r. 2019 je uveden v příloze v tabulkové části.

2. Výdaje města Přeštice v r. 2019
Celkový vykázaný objem výdajů za r. 2019 činil 222,68 mil. Kč, z toho 73,39 % tvoří běžné
výdaje (163,42 mil. Kč) a 26,61 % výdaje kapitálové (59,26 mil. Kč). Výdaje města byly o 8,59
mil. Kč nižší než v předchozím roce; z toho běžné výdaje o 7,1 mil. Kč vyšší a kapitálové o
15,69 mil. Kč nižší.

Běžné výdaje
V oblasti zemědělství a lesního hospodářství bylo vynaloženo celkem 1,16 mil. Kč, z toho na
hospodaření v lesích 1 mil. Kč. Výdaje na deratizaci ve městě činily 112,39 tis. Kč, výdaje
odchytového místa dosáhly částky 39,59 tis. Kč.
V oblasti dopravy byly vykázány výdaje ve výši 4,93 mil. Kč. Z toho částka na opravy a údržbu
místních komunikací činila 2,03 mil. Kč, na zimní údržbu 786,84 tis. Kč, na úklid města a
komunikací 840,45 tis. Kč. Provoz veřejné silniční dopravy byl financován částkou 699,56 tis.
Kč, z toho byla ve výši 256,27 tis. Kč dotována MHD v Přešticích.

-2-

Do oblasti vodohospodářství vynaložilo město Přeštice částku 4,19 mil. Kč. Z toho největší část
byla použita na obnovu kanalizace v Kotkově ul. (2,48 mil. Kč) a na dokončení obnovy
vodovodu a kanalizace v Máchově ul. (883,37 tis. Kč).
V oblasti kultury tvoří největší položky výdaje na zajištění provozu Městské knihovny Přeštice
(2,64 mil. Kč), Domu historie Přešticka (3,44 mil. Kč) a na kulturu a propagaci města (621,05
tis. Kč). V oblasti ochrany a péče o památky bylo vydáno celkem 395,30 tis. Kč. Byla
zrestaurována kazatelna v kostele sv. Ambrože na Vícově (169,79 tis. Kč) s přispěním
Plzeňského kraje ve výši 100 tis. Kč. Na opravy osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Přešticích bylo vydáno 118,35 tis. Kč a na úhradu elektrické energie pro osvětlení 58,55 tis.
Kč.
Dalšími významnými položkami ve výdajích města jsou finanční prostředky vynaložené
v bytovém hospodářství ve výši 6,53 mil. Kč, kde podstatnou část tvoří výdaje na dodávky tepla
(2,56 mil. Kč) a vody (714,94 tis. Kč) nebo na opravy a udržování bytového fondu (1,50 mil.
Kč). V oblasti nebytového hospodářství bylo vydáno 4,54 mil. Kč. Největší podíl představují
výdaje na zajištění tepla (2,09 mil. Kč) a elektrické energie (750,14 tis. Kč), na opravy a
udržování (817,50 tis. Kč) nebo na úhradu souvisejících služeb (464,21 tis. Kč).
Nemalou položkou jsou výdaje na provoz veřejného osvětlení (1,98 mil. Kč). V oblasti
odpadového hospodářství představují největší částku výdaje na sběr a svoz komunálního
odpadu (3,76 mil. Kč) a separovaného odpadu (2,21 mil. Kč). Na péči o vzhled obce a veřejnou
zeleň bylo vydáno 2,06 mil. Kč.
Výdaje Pečovatelské služby Přeštice činily 3,89 mil. Kč, z nichž 2,24 mil. Kč bylo pokryto
dotací z rozpočtu Plzeňského kraje.
V oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku představuje vykázaný objem výdajů částku 4,61 mil.
Kč; jedná se zejména o výdaje spojené s činností Městské policie Přeštice (4,58 mil. Kč).
Výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce byly vyčísleny ve výši 627,83 tis. Kč. Jedná
se zejména o výdaje na opravy a udržování hasičské zbrojnice a techniky, nákup vybavení,
energií a pohonných hmot.

Kapitálové výdaje
Město Přeštice investovalo v r. 2019 celkem 59,26 mil. Kč, což je o 15,69 mil. Kč méně než
v roce předchozím. Významnou investicí města bylo vybudování přestupního uzlu v Máchově
ul. v Přešticích v prostoru autobusového a vlakového nádraží (28 mil. Kč), se
spolufinancováním z EU prostřednictvím MMR ČR v částce 11,76 mil. Kč a z rozpočtu
Plzeňského kraje ve výši 5,62 mil. Kč. V Přešticích a ve Skočicích bylo investováno do nového
veřejného osvětlení (8,66 mil. Kč). Z fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury byla
dokončena rekonstrukce administrativní budovy ČOV (2,65 mil. Kč). Vybudována byla také
komunikace V Háječku – napojení na HPC II (2,06 mil. Kč) včetně vodovodu a kanalizace
(80,33 tis. Kč). Rozšířena byla městská optická síť (1,47 mil. Kč). Probíhala i další projektová
příprava pro rekonstrukci objektů Palackého č. p. 458 a 460 (1,07 mil. Kč). S přispěním
Plzeňského kraje (637,23 tis. Kč) byl v Přešticích vybudován pumptrackový areál (797,72 tis.
Kč). Z dalších investičních akcí se mj. jednalo o výstavbu chodníku „Dolnolukavická“ (639,64
tis. Kč), o pořízení výtahové plošiny na schodiště k velkému sálu v č. p. 311 (608,46 tis. Kč)
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nebo o dokončení výstavby garáže pro 2 sanitní vozy v Sedláčkově ul. (505,56 tis. Kč).
S přispěním MV ČR ve výši 225,08 tis. Kč byl v Přešticích rozšířen kamerový systém (416,62
tis. Kč). Dále byla vybudována dětská hřiště na Zastávce (293,81 tis. Kč), na Havlíčkově nám.
(81,85 tis. Kč) a ve Skočicích (75,90 tis. Kč) či rozšířen městský rozhlas ve Skočicích (175,80
tis. Kč). Do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích byl zavěšen nový zvon Sv. Jan
Nepomucký – zvon přátelství (zavěšení a pamětní deska 108,37 tis. Kč); výtěžek z vyhlášené
veřejné sbírky činil 175,42 tis. Kč. Město také nechalo vyrobit „přeštický“ betlém (70 tis. Kč),
který bude v letošním roce ještě rozšířen. Pro JSDHO Přeštice byl na automobil Tatra CAS
pořízen teleskopický osvětlovací stožár (89 tis. Kč).

Výdaje pro příspěvkové organizace
V r. 2019 poskytlo město Přeštice svým příspěvkovým organizacím příspěvky na činnost ve
výši 18,52 mil. Kč, což je o 780 tis. Kč více než v předchozím roce. Investiční příspěvky byly
v roce 2019 poskytnuty Základní škole Josefa Hlávky Přeštice na projekt Bezpečnější
sportování ve výši 491,80 tis. Kč a Kulturnímu a komunitnímu centru Přeštice na pořízení
nových sedaček v rámci modernizace kina v Přešticích ve výši 1,2 mil. Kč. Hospodaření
jednotlivých příspěvkových organizací je věnována samostatná kapitola (č. 4). Mimo
poskytnuté příspěvky byly vynaloženy finanční prostředky z rozpočtu města Přeštice
především pro Základní školu Josefa Hlávky Přeštice na úhradu tepla (1.855,34 tis. Kč) a
elektrické energie (1.254,58 tis. Kč), na služby a opravy FVE (104,35 tis. Kč) a na provedení
oprav v budově Základní školy Josefa Hlávky Přeštice, Rebcova ul. (64,96 tis. Kč). Z Nadace
„Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ byl poskytnut finanční dar Základní škole Josefa
Hlávky Přeštice ve výši 80 tis. Kč a Základní umělecké škole Přeštice ve výši 20 tis. Kč.
V mateřské škole, Gagarinova ul., byla provedena výměna rozvodů kanalizace ve sklepních
prostorách ve výši 53,56 tis. Kč a byla opravena budova Základní a mateřské školy Skočice
v celkové částce 428,81 tis. Kč. Na vybavení nových prostor pro chov zvířat a dílny Střediska
volného času Slunečnice Přeštice (1. etapa rekonstrukce) bylo vynaloženo 453,61 tis. Kč,
z nichž 430,93 tis. Kč bylo pokryto neinvestiční dotací z rozpočtu MMR. V oblasti
kapitálových výdajů byly provedeny tyto investice v Základní škole Josefa Hlávky Přeštice – v
budově Na Jordáně byly namontovány nové venkovní žaluzie (239,67 tis. Kč), v budově
v Rebcově ul. byla rozšířena datová síť (286,94 tis. Kč) a pro školní jídelnu byla zakoupena
nová elektrická pánev (108,9 tis. Kč) a nový varný kotel (149,92 tis. Kč). Pro mateřskou školu,
Gagarinova ul., byl v roce 2019 zakoupen nový konvektomat do školní jídelny (179,90 tis. Kč)
a byly pořízeny videotelefony (67,97 tis. Kč). Konvektomat do školní jídelny byl také pořízen
pro mateřskou školu, Dukelská ul. (240,97 tis. Kč) a na zahradě mateřské školy v Dukelské
ulici bylo vybudováno nové mlhoviště s 3D tunelem. V roce 2019 byla pořízena klimatizace do
pěti učeben Základní umělecké školy Přeštice v částce 160,79 tis. Kč. Na 1. etapu rekonstrukce
prostor pro chov zvířat a dílny Střediska volného času Slunečnice Přeštice bylo ještě v roce
2019 v oblasti investic vynaloženo 11,60 tis. Kč (zpracování geometrického plánu pro
novostavbu pro kolaudaci ve výši 4,7 tis. Kč, zhotovení pamětní cedule ve výši 2,18 tis. Kč a
vypracování zprávy o provedeném záchranném archeologickém výzkumu při rekonstrukci
stavby ve výši 4,72 tis. Kč). V průběhu roku 2019 byla zpracována Ing. Irenou Potužákovou
projektová dokumentace v částce 59,88 tis. Kč na II. etapu rekonstrukce hlavní budovy
Střediska volného času Slunečnice Přeštice.
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Dotace a finanční dary ostatním organizacím
V oblasti běžných výdajů byly v roce 2019 spolkům pravidelně působícím na území města
Přeštice a jeho částí (Skočice, Žerovice, Zastávka) poskytnuty účelové peněžní dotace na
neinvestiční výdaje ve výši 2,70 mil. Kč dle Pravidel ZM č. 6/2018 pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Přeštice a na základě uzavřených
veřejnoprávních smluv. Nejvyšší částky obdržely Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. (1.206,88
tis. Kč), Tělocvičná jednota Sokol Přeštice (375,11 tis. Kč) a Český rybářský svaz, z. s., místní
organizace Přeštice (202,48 tis. Kč). Z rozpočtu města Přeštice na rok 2019 byly dále
poskytnuty individuální účelové peněžní dotace na neinvestiční výdaje ve výši 45 tis. Kč pro
organizace Hospic svatého Lazara z.s. (30 tis. Kč), Stodskou nemocnici, a.s. (10 tis. Kč) a Linku
bezpečí, z.s. (5 tis. Kč). Finanční dary byly v roce 2019 poskytnuty ve výši 90,70 tis. Kč, z toho
dennímu stacionáři Kristián byla darována finanční částka 66,70 tis. Kč, z rozpočtu Zdravého
města Přeštice byl poskytnut finanční dar spolku Český kynologický svaz ZKO Přeštice – 346
ve výši 3 tis. Kč a ostatní organizace obdržely 21 tis. Kč, z toho Základní organizace Českého
zahrádkářského svaz Přeštice 20 tis. Kč a Fousky z.s. 1 tis. Kč. V oblasti kapitálových výdajů
byly poskytnuty individuální účelové dotace na investiční výdaje ve výši 312,50 tis. Kč, z toho
302,50 tis. Kč pro Tělovýchovnou jednotu Přeštice z. s., na pořízení repasované vřetenové
sekačky Jacobsen TK 1900 a 10 tis. Kč pro Základní školu speciální a Praktickou školu
Diakonie ČCE Merklín, na nákup nového mikrobusu. Přehled dotací a finančních darů včetně
příspěvků a úvěrů je uveden v příloze v tabulkové části.

Výdaje zastupitelstva a místní správy
Výdaje členů zastupitelstva města dosáhly výše 2,44 mil. Kč (v předchozím roce 2,24 mil. Kč).
Výdaje místní správy – městského úřadu činily celkem 63,94 mil. Kč (o 6,45 mil. Kč více než
v r. 2018), z toho na kapitálové výdaje bylo vynaloženo 3,20 mil. Kč. Největší část běžných
výdajů městského úřadu tvoří výdaje ve mzdové oblasti (47,26 mil. Kč, tj. o 4,19 mil. Kč více
než v roce předchozím), dále pak výdaje na nákup služeb – úklid, revize, auditorské služby,
certifikáty, stravenky, GDPR, apod. (3,63 mil. Kč), na zpracování dat a nákup služeb
souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi (1,55 mil. Kč), na nákup
spotřebního materiálu (1,54 mil. Kč), na konzultační, poradenské a právní služby (1,35 mil.
Kč), na získání oprávnění k užití počítačových programů (891,10 tis. Kč), na úhradu tepla
(697,21 tis. Kč) a elektrické energie (535,37 tis. Kč), na úhradu telekomunikačních služeb
(478,22 tis. Kč), na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (473,57 tis. Kč), na
školení a vzdělávání zaměstnanců (432,99 tis. Kč), na nákup programového vybavení (430,81
tis. Kč), na poštovní služby (404,07 tis. Kč) nebo na opravy a udržování budov městského úřadu
a ostatního dlouhodobého majetku (338,33 tis. Kč). V rámci kapitálových výdajů byla pořízena
výpočetní technika (2,31 mil. Kč) – např. server pro virtualizaci, server pro IS Radnice VERA,
zálohovací systém napájení pro serverovnu a kancelářská technika (101,41 tis. Kč) – frankovací
stroj na podatelnu a barevné kopírovací zařízení pro formát A3. Na pracoviště OSD pro
evidenci vozidel a řidičů bylo instalováno nové vyvolávací zařízení (170,60 tis. Kč) a do
budovy radnice a městského úřadu v Husově ul. byly pořízeny nové ústředny pro elektronické
zabezpečovací zařízení (161,57 tis. Kč). Pro potřeby městského úřadu byl také zakoupen nový
osobní automobil (458,50 tis. Kč).
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3. Financování
Rozpočtové hospodaření města Přeštice vykázalo aktivní výsledek. V celkové výši byly příjmy
o 47,24 mil. Kč vyšší než výdaje. V roce 2018 byly naopak celkové příjmy o 24,44 mil. Kč
nižší než výdaje.
V roce 2019 nebyl přijat do rozpočtu města žádný úvěr.
Na splátkách stávajících úvěrů bylo zaplaceno 3,44 mil. Kč, zadlužení města se snížilo na 6,57
mil. Kč. Ukazatel dluhové služby činil 1,72 % (viz příloha), v předchozím roce 2,87 %.
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Přeštice činil 4,98 % (viz příloha).
Tabulka s přehledem stavů jednotlivých bankovních a úvěrových účtů je připojena v příloze.
Do rezervního fondu bylo v roce 2019 převedeno 456,62 tis. Kč, nebylo z něj čerpáno, jeho
zůstatek činí 5 456,62 tis. Kč.
Sociální fond byl v roce 2019 dotován částkou 1 351,50 tis. Kč, tj. o 133,08 tis. Kč více než
v předchozím roce. Vyčerpáno bylo 1 306,25 tis. Kč (1 198,78 tis. Kč v roce 2018). Jeho
konečný stav činí 1 934,66 tis. Kč.
Investiční fond byl v r. 2019 navýšen o 9 221 tis. Kč, vyčerpáno bylo 16 812,14 tis. Kč, jeho
konečný stav činí 0 Kč.
Na základě usnesení ZM č. B/15. ze dne 15. 12. 2016 byl zřízen fond obnovy VHI, do něhož
bylo v r. 2019 převedeno 10 842,16 tis. Kč, vyčerpáno bylo 6 573,42 tis. Kč, jeho konečný stav
činí 47 600,19 tis. Kč.
V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za r. 2019 byla prostřednictvím kraje do
státního rozpočtu vrácena dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu ve
výši 73.906,28 Kč, s dodatečnými volbami do zastupitelstva obce Nezdice ve výši 6.037,- Kč
a s dodatečnými volbami do zastupitelstva obce Horšice ve výši 7.194,- Kč. Krajský úřad
v souladu s platnou legislativou potvrdil přijetí nevyčerpaných dotačních prostředků.

4. Hospodaření příspěvkových organizací
Příspěvkové organizace města Přeštice v r. 2019:
• Kulturní a komunitní centrum Přeštice
• Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
• Základní škola a mateřská škola Skočice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
• Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň-jih
• Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň-jih
• Základní umělecká škola Přeštice, okres Plzeň-jih
• Středisko volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace
V souladu se zřizovacími listinami hospodařily příspěvkové organizace s majetkem města,
s neinvestičním příspěvkem na provoz od zřizovatele, některé s investičním příspěvkem a
dalšími finančními prostředky poskytnutými jinými subjekty (dar Hlávkovy nadace apod.).
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Roční účetní výkazy jsou připojeny v příloze. Všechny příspěvkové organizace předložily radě
města ke schválení vyúčtování poskytnutého příspěvku od zřizovatele i výsledky hospodaření
a návrhy na jejich vypořádání.

Kulturní a komunitní centrum Přeštice
Kulturní a komunitní centrum Přeštice hospodařilo v r. 2019 s neinvestičním příspěvkem na
činnost od města ve výši 4.250 tis. Kč a investičním příspěvkem na pořízení nových sedaček
v rámci modernizace kina v Přešticích ve výši 1.200 tis. Kč (nevyčerpaný zůstatek ve výši 84,90
tis. Kč byl převeden po schválení radou města do fondu investic). Náklady r. 2019 byly
vyčísleny ve výši 7.280,33 tis. Kč, výnosy v částce 7.297,36 tis. Kč. Hospodaření KKC skončilo
ziskem ve výši 17,03 tis. Kč. Rada města schválila použití zisku ve výši 17,03 tis. Kč na pokrytí
ztráty minulých let. Ke konci účetního období nevykazovalo KKC Přeštice dlouhodobý
nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek činil 3.226,55 tis. Kč (4 tis. Kč na účtu 032 a
3.222,55 tis. Kč na účtu 022). Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je evidován ve výši 43,12
tis. Kč a hmotný ve výši 877,05 tis. Kč. Objem pohledávek se proti začátku roku zvýšil o 206,74
tis. Kč na částku 283,20 tis. Kč. Stav finančního majetku KKC činil na konci účetního období
239,09 tis. Kč, což je o 7,34 tis. Kč méně než na začátku. Závazky byly vykázány ve výši 901,44
tis. Kč.

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
Ze všech příspěvkových organizací byl právě Základní škole Josefa Hlávky Přeštice poskytnut
zřizovatelem nejvyšší příspěvek na činnost, a sice v částce 8.490,00 tis. Kč, nedočerpaný
příspěvek ve výši 34,26 tis. Kč byl převeden po schválení radou města v rámci kladného
výsledku hospodaření do rezervního fondu příspěvkové organizace. Základní škole byl v roce
2019 také poskytnut investiční příspěvek na projekt Bezpečnější sportování ve výši 491,80 tis.
Kč, který byl vyčerpán v plné výši. Škola v r. 2019 hospodařila se ziskem ve výši 953,38 tis.
Kč při celkových výnosech v částce 66.761,93 tis. Kč a nákladech v částce 65.808,55 tis. Kč.
Po schválení radou města byl zisk rozdělen do fondu odměn a rezervního fondu. ZŠ vykazuje
dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 374,51 Kč na účtu 013, hmotný je vykazován ve výši
6.086,23 tis. Kč na účtu 021 a 022. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je evidován ve výši
618,42 tis. Kč a hmotný ve výši 10.802 tis. Kč. Objem pohledávek byl na konci roku 2019 vyšší
o 1.102,09 tis. Kč než na začátku období, činil 1.517,05 tis. Kč (dohadné účty aktivní). Stav
finančního majetku byl vyčíslen ke konci roku 2019 ve výši 9.924,11 tis. Kč, tj. o 1.292,95 tis.
Kč více než na začátku účetního období (vyšší stav finančních prostředků na účtech). Závazky
byly vykázány ve výši 7.662,93 tis. Kč (dlouhodobá záloha – dotace Šablony II), což je o
2.217,73 tis. Kč více než na začátku roku.

Základní škola a mateřská škola Skočice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Škola hospodařila v r. 2019 s příspěvkem od zřizovatele v částce 900 tis. Kč a vykázala zisk ve
výši 23,66 Kč při celkových výnosech v částce 5.846,90 tis. Kč a nákladech ve výši 5.823,24
tis. Kč. Na základě jejího návrhu schválila Rada města rozdělení zisku ve výši 10,66 tis. Kč do
rezervního fondu a ve výši 13 tis. Kč do fondu odměn. Dlouhodobý hmotný ani nehmotný
majetek škola neeviduje. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek byl vykázán ke konci účetního
období ve výši 115,69 tis. Kč a hmotný v částce 1.183,47 tis. Kč. Pohledávky byly evidovány
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na konci účetního období v částce 83,74 tis. Kč, což je o 4,20 tis. Kč méně než na začátku.
Finanční majetek vykazoval zvýšení o 41,56 tis. Kč na částku 744,47 tis. Kč. Škola vyčíslila
zvýšení závazků od počátku roku o 27,57 tis. Kč na částku 486,24 tis. Kč.

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň-jih
Mateřské škole v Dukelské ul. poskytlo město příspěvek ve výši 1.450 tis. Kč. Hospodaření v r.
2019 skončilo ziskem ve výši 15,15 tis. Kč, kdy celkové výnosy činily 15.250,99 tis. Kč a
náklady 15.235,84 tis. Kč. Podle návrhu, který schválila rada města, byl zisk převeden ve
prospěch rezervního fondu. Dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek MŠ nevykazuje.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek byl vyčíslen v částce 12,13 tis. Kč a hmotný ve výši
1.796,41 tis. Kč. Pohledávky na konci účetního období činily 45,83 tis. Kč, tj. o 3,62 tis. Kč
méně než na začátku. Finanční majetek se během roku snížil o 59,60 tis. Kč na částku 1.747,26
tis. Kč. MŠ vykázala na závazcích na konci roku částku 1.331,84 tis. Kč, což je o 57,58 tis. Kč
více než na začátku období.

Mateřská škola, Gagarinova 202, okres Plzeň-jih
Mateřské škole v Gagarinově ul. byl z rozpočtu města poskytnut příspěvek ve výši 1.050 tis.
Kč. Hospodaření skončilo ziskem ve výši 54,01 tis. Kč při celkových výnosech v částce
7.323,92 tis. Kč a nákladech ve výši 7.269,90 tis. Kč. Podle návrhu MŠ schváleného radou
města byl zisk převeden ve prospěch rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření. Dlouhodobý nehmotný majetek MŠ neeviduje, hmotný je vykazován ve výši 7,50
tis. Kč na účtu 021. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek byl vyčíslen v částce 13,98 tis. Kč
a hmotný ve výši 949,15 tis. Kč. Ke konci účetního období vykazovala mateřská škola
pohledávky v částce 58,99 tis. Kč, což je o 29,62 tis. Kč více než na začátku. Objem finančního
majetku vzrostl v průběhu roku o 203,08 tis. Kč na částku 794,82 tis. Kč. Závazky vykázala
MŠ ve výši 612,38 tis. Kč, tj. o 153,68 tis. Kč více než na začátku účetního období.

Základní umělecká škola Přeštice, okres Plzeň-jih
Základní umělecká škola hospodařila s příspěvkem od zřizovatele ve výši 1.100 tis. Kč,
nedočerpaný příspěvek ve výši 113 tis. Kč byl převeden po schválení radou města v rámci
kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu příspěvkové organizace. Výsledkem
hospodaření byl zisk ve výši 113,89 tis. Kč při celkových výnosech v částce 10.165,55 tis. Kč
a nákladech ve výši 10.051,66 tis. Kč. Podle návrhu, který schválila rada města, byl zisk ve výši
113,89 tis. Kč převeden do rezervního fondu. Dlouhodobý nehmotný majetek ZUŠ nevykazuje,
hmotný je evidován ve výši 395,59 tis. Kč na účtu 022. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
byl vyčíslen ve výši 73,06 tis. Kč, hmotný v částce 2.473,04 tis. Kč. Na konci účetního roku
vykazovala škola pohledávky ve výši 33,29 tis. Kč, tj. o 5,01 tis. Kč více než na začátku. Objem
finančního majetku se zvýšil o 539,16 tis. Kč na částku 1.597,56 tis. Kč. Vyčíslené závazky
činily na konci roku 663,51 tis. Kč.
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Středisko volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace
Středisku volného času Slunečnice Přeštice poskytlo město příspěvek ve výši 1.280 tis. Kč.
Hospodaření v r. 2019 skončilo ziskem ve výši 172,16 tis. Kč, kdy celkové výnosy činily
2.797,62 tis. Kč a náklady 2.625,47 tis. Kč. Rada města schválila rozdělení zisku do rezervního
fondu (86,08 tis. Kč) a do fondu odměn (86,08 tis. Kč). Dlouhodobý hmotný ani nehmotný
majetek SVČ Slunečnice Přeštice nevykazuje. Ke konci roku byl vyčíslen pouze stav drobného
dlouhodobého hmotného majetku ve výši 694,01 tis. Kč. Pohledávky byly na konci účetního
období vykázány v částce 0,- Kč. Objem finančního majetku vzrostl o 297,98 tis. Kč na částku
850,75 tis. Kč. Závazky byly vyčísleny v částce 408,20 tis. Kč, tj. o 111,76 tis. Kč více než na
začátku roku.

5. Hospodaření B + T Přeštice s. r. o.
Obchodní společnost B + T Přeštice s. r. o., se sídlem Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01
Přeštice byla založena zakladatelskou listinou obsaženou v notářském zápise JUDr. Jany
Šteklové čj. NZ 111/2014, N 118/2014 ze dne 7. 10. 2014 na dobu neurčitou. Společníkem
společnosti je město Přeštice se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, IČ 00257125.
Společník má vklad do základního kapitálu včetně příplatku k základnímu kapitálu v celkové
výši 4 mil. Kč, čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100%. Společnost vznikla 18. 2. 2015 a
byla zaregistrována do veřejného rejstříku. V roce 2019 byla poskytnuta společnosti B+T
Přeštice s. r. o. poslední 5. splátka úvěru ve výši 96,96 tis. Kč na projekt „Modernizace soustavy
CZT ve městě Přeštice“ včetně víceprací a vedlejších výdajů. Hospodaření v r. 2019 skončilo
ziskem ve výši 897 tis. Kč, kdy celkové výnosy činily 13.867 tis. Kč a náklady 12.970 tis. Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek B + T Přeštice s. r. o. je vykazován v netto výši 17.287 tis. Kč.
Pohledávky byly vyčísleny v částce 234 tis. Kč a závazky v částce 32.840 tis. Kč.

6. Přezkoumání hospodaření města Přeštice za r. 2019
Přezkoumání hospodaření města Přeštice za r. 2019 provedla v souladu s uzavřenou smlouvou
společnost AK AUDIT spol. s r. o., Praha.
Výpis ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – závěr:
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního celku města Přeštice nebyly
zjištěny žádné skutečnosti, která by auditorskou společnost vedly k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm.
b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.
(Viz příloha B zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.)
Úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je připojeno v příloze.
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Přílohy:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Závěrečný účet za rok 2019 – tabulková část:
o Přehled přijatých dotací
o Přehled poskytnutých dotací, darů, příspěvků a úvěrů
o Přehled stavů bankovních a úvěrových účtů
o Přehled podílu sdílených daní po čtvrtletích a porovnání s r. 2018
o Hospodaření příspěvkových organizací v letech 2005 - 2019
Výpočet ukazatele dluhové služby
Výpočet poměrových ukazatelů roku 2019 podle ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb.
Grafy
o Struktura příjmů 2019
o Struktura výdajů 2019
o Struktura výdajů 2019 – odvětvové třídění
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Přeštice za rok 2019
Prohlášení vedení města Přeštice
Vypořádání se státním rozpočtem + potvrzení KÚ
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2019 – město Přeštice
Rozvaha k 31. 12. 2019 – město Přeštice
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 – město Přeštice
Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2019 + textová část – město Přeštice
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2019 – město Přeštice
Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2019 – město Přeštice
Údaje o poskytnutých garancích k 31. 12. 2019 – město Přeštice
Pomocný analytický přehled k 31. 12. 2019 – město Přeštice
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty 2019
o Kulturní a komunitní centrum Přeštice
o Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
o Základní škola a mateřská škola Skočice, okres Plzeň-jih, příspěvková
organizace
o Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň-jih
o Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň-jih
o Základní umělecká škola Přeštice, okres Plzeň-jih
o Středisko volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky 2019
o B + T Přeštice s. r. o.

……………………………………
Marek Krivda, v. r.

……………………………………
Mgr. Karel Naxera, v. r.

místostarosta

starosta
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