
Závěrečný účet 2017  

 

ZM Sedlčany schválilo rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části Kč 169 125 tis. 

V průběhu roku bylo schváleno 11 rozpočtových opatření, z toho 9 rozpočtových opatření bylo přijato 

v kompetenci RM a 2 rozpočtová opatření schválena zastupitelstvem města.  

 Ze skutečně dosažených příjmů největší procento tvořily příjmy daňové, a to 58 % z celkového 

objemu, další neméně významnou součástí rozpočtu jsou příjmy z dotací a rezerv z minulých let a 

tyto tvořily 24%. 11 % tvoří příjmy z vlastní činnosti tj. pronájmy NP, BF, příjmy z činností 

ekonomických, 7 % kapitálové příjmy – příjmy z prodeje pozemků a prodeje bytů z BF města. 

Ve výdajové části co do výše procentního objemu schváleného rozpočtu na rok 2017 byla největší 

oblast Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba, opravy a údržba majetku města, 

z celkového objemu skutečně čerpaných výdajů tato rozpočtová část tvoří 34,5 %.  33,4 % výdaje 

všeobecné veřejné správy, mimo správy městského úřadu (výdaje spojené s výkonem samosprávy a 

přenesené působnosti státní správy) zahrnuje tato oblast též dotace poskytované občanským a 

zájmových sdružením, platby daní a poplatků, splátky úvěrů a úroků ve smyslu uzavřené smlouvy o 

poskytnutí úvěru. Objem ročních splátek úvěru je Kč 6 000 tis. Jedná se o úvěr přijatý v roce 2014 na 

stavbu Přivaděče pitné vody v celkové výši 60 000 tis. Kč. Ukazatel dluhové služby k 31. 12. 2017 je 

3,68 % (poměr ročních splátek úvěrů včetně úroků z úvěrů k objemu celkových příjmů mimo 

zapojených rezerv z minulých let), což je snížení oproti roku 2016 o 0,58 %. Oblast Pěstební činnost 

v obecních lesích, výkon státní správy na úseku OŽP 1,7%, Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 

(údržba a opravy MK, výdaje spojené s dopravní obslužností, obnova a opravy IS na úseku 

vodohospodářských zařízení města) 7,6 %, školství, kultura, tělovýchova a zájmová činnost 17,4 %, 

sociální věci 1,8 %, ochrana a bezpečnost 3,6 % z objemu skutečně čerpaných výdajů v roce 2017. 

Závěr roku v plnění a čerpání rozpočtu a tím i přebytek rezerv do roku příštího byl ovlivněn ze strany 

příjmové především daňovými výnosy, které k 31. 12. 2017 činí Kč 109 411,84 tis., úprava daňových 

příjmů byla provedena a schválena RM RO 11. RM k tomuto kroku pověřilo ZM na zasedání ZM 11. 

12. 2017.  

Na straně výdajů nižší čerpání ovlivňující přebytek je v těchto oblastech:  

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – obnova a opravy VHM, uplatněn odpočet DHP ve 

výdajích, nájem VHM vč. DPH.  

3. Služby obyvatelstvu – bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba – 

nerealizované akce: budova MěP – zádržné z důvodu vad a nedodělků, dle SOD platba po odstranění 

vad a nedodělků; přeložka VN Pod Potoky – podíl města ČEZu, stavba nebyla ze strany ČEZ z důvodu 

včasného výběru dodavatele do konce roku 2017 realizována; odhlučnění zásobovací rampy čp.871-2 

– stavba zahájena v závěru roku, fakturace po dokončení díla, akce přechází do návrhu rozpočtu roku 

2018      

4. Sociální věci, zdravotnictví – výkon pěstounské péče, přechází nevyčerpané příspěvky z roku 2017 a 

deponované z minulých let na tuto agendu do roku 2018. 

5. Ochrana a bezpečnost – úspora čerpání rozpočtu výdajů Městské policie a SDH 

6. Všeobecná veřejná správa – úspora čerpání rozpočtu výdajů Správa městského úřadu 



Veškerá rozpočtová opatření v průběhu roku byla včasnou reakcí na předem avizované příjmy a 

výdaje města. 

V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným mimořádným situacím, které by ovlivnily negativně finanční 

stránku hospodaření města. 

Na počátku roku 2018 má Město Sedlčany dostatečnou finanční rezervu pro běžné financování 

provozních výdajů.                       


