
Závěrečný účet 2018  

 

ZM Sedlčany schválilo rozpočet na rok 2018 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části Kč 189 245 tis. 

Kč. 

V průběhu roku bylo schváleno 9 rozpočtových opatření, všech 9 rozpočtových opatření bylo přijato 

v kompetenci RM.  

Rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2018 byla přebytková nebo vyrovnaná. 

 

 Ze skutečně dosažených příjmů největší procento tvořily příjmy daňové, a to 58,7 % z celkového 

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

tyto tvořily 26,5%. 9,7 % tvoří příjmy z vlastní činnosti tj. pronájmy NP, BF, příjmy z činností 

ekonomických, 5,1 % kapitálové příjmy – příjmy z prodeje pozemků a prodeje bytů z BF města, 

poskytnuté příspěvky na stavbu IS Háječek. 

Ve výdajové části co do výše procentního objemu schváleného rozpočtu na rok 2018 tvoří oblast 

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

z celkového objemu skutečně čerpaných výdajů 29,7 %.  36,9 % 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. 2018 je 3,68 % (poměr ročních splátek 

úvěrů včetně úroků z úvěrů k objemu celkových příjmů mimo zapojených rezerv z minulých let), 

stejná výše jako v roce 2017. Oblast Pěstební činnost v obecních lesích, výkon státní správy na úseku 

OŽP 2 %, Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (údržba a opravy MK, výdaje spojené s dopravní 

obslužností, obnova a opravy IS na úseku vodohospodářských zařízení města) 7,1 %, školství, kultura, 

tělovýchova a zájmová činnost 17,7 %, sociální věci 1,9 %, ochrana a bezpečnost 4,7 % z objemu 

skutečně čerpaných výdajů v roce 2018. 

Závěrečné rozpočtové úpravy k 31. 12. 2018 schválila RM rozpočtovým opatřením č. 9, na základě 

pověření ZM, SR vč. RO 1-9 přebytkový ve výši Kč 21 468 tis. Závěrečné rozpočtové úpravy byly 

provedeny ve vztahu k výnosům daní, kapitálovým příjmům a finančním vztahům k jiným rozpočtům, 

tj. průběžným dotacím ze SR, OP VVV a přesunutím prostředků do přebytku příjmů a výdajů u 

investičních akcí, které nebyly v roce 2018 realizovány (LAS-umělé povrchy, dráhy, sektory) nebo 

jejich výstavba pokračuje v roce 2019 (sjezd Nádražní-Pod Potoky, spojeno s realizací projektu 

„Modernizace přestupního terminálu“). 

Konečný zůstatek na účtech města, tj. finanční rezerva do roku 2019 je ve výši Kč 28 487,44 tis. Kč. 

Oproti SR vč. RO 1-9 bylo dosaženo o Kč 720 tis. vyšších příjmů: + Kč 183 tis. místní a správní 

poplatky, + Kč 537 tis. nedaňové příjmy-příjmy z vlastní činnosti. 

Ve výdajích došlo k nižšímu čerpání o Kč 6 299 tis., a to v těchto odvětvích výdajů:    

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - Kč 38 tis. 

3. Služby obyvatelstvu – Kč 2 381 tis.; 3.2. Kultura – Kč 63 tis.; 3.3. TV a zájmová činnost – 5 tis.; 3.4. 

Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba – Kč 2 313 tis. (v oblasti – správa 



bytového fondu, bytových domů města, výkony STS, svoz TKO, skládka TKO, projektové 

dokumentace, administrace OP EU, výběrových řízení, úpravy veřejných prostranství města a osad, 

opravy, stavební úpravy, údržba majetku města). 

4. Sociální věci, zdravotnictví – Kč 1 211 tis. (Pečovatelská služba; výkon pěstounské péče, zde 

z důvodu deponovaných příspěvků z minulých let na účtu města musí být tyto finance každoročně 

rozpočtovány a jejich čerpání je řízeno legislativou výkonu pěstounské péče). 

5. Ochrana a bezpečnost – Kč 243 tis. (nižší čerpání rozpočtu Městské policie, kamerový systém 

města) 

6. Všeobecná veřejná správa – Kč 2 426 tis. (správa MÚ, potřeba ICT, výdaje spojené s nařízením EU – 

GDPR)      

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

výdaje města. 

V průběhu roku 2018 nedošlo k žádným mimořádným situacím, které by ovlivnily negativně finanční 

stránku hospodaření města. 

Na počátku roku 2019 má Město Sedlčany dostatečnou finanční rezervu pro běžné financování 

provozních výdajů.                       


