Závěrečný účet města Lanžhot za rok 2017
sestavený dle § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Účetní jednotka:
Město Lanžhot, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot, IČ: 00283321
Účetní jednotka je plátcem daně z přidané hodnoty.
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Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Tvorba a použití fondů
Hodnocení hospodářské činnosti
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje
Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům
Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města
Hodnocení majetku města
Hospodaření příspěvkových organizací
Členství v dobrovolném svazku obcí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
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1) Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Rozpočet města Lanžhot na rok 2017 byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 19. 12 2016 v závazných
ukazatelích ve výši
▪
60 612 tis. Kč na straně příjmů
▪
112 612 tis. Kč na straně výdajů
▪
52 000 tis. Kč ve financování
Rozpočtovými opatření č. 1 – 7 byly provedeny změny rozpočtu na konečnou výši
▪
63 992 tis. Kč na straně příjmů
▪
118 490 tis. Kč na straně výdajů
▪
54 498 tis. Kč ve financování
Návrh rozpočtu města na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě dne 2. 12. 2016, tím
bylo dodrženo ustanovení § 11, odst. 3 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 v tis. Kč
Schválený
Upravený
Skutečnost
% uprav.
rozpočet
rozpočet
rozpočtu
Třída 1 – daňové příjmy
46 309
46 657
51 184
108 %
Třída 2 – nedaňové příjmy
3 995
3 995
4 750
75 %
Třída 3 – kapitálové příjmy
1 000
1 000
6
2%
Třída 4 – přijaté dotace
9 308
12 340
12 012
101 %
Příjmy celkem
60 612
63 992
67 952
103 %
Třída 5 – běžné výdaje
49 003
50 774
30 366
56 %
Třída 6 – kapitálové výdaje
63 609
67 716
25 108
40 %
Výdaje celkem
112 612
118 490
55 474
44 %
Třída 8 - financování
52 000
54 498
54 498
100 %
Financování celkem
52 000
54 498
54 498
100 %
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v podrobném členění podle rozpočtové
skladby jsou v příloze závěrečného účtu – Výkaz FIN2 – 12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Příjmy
Daňové příjmy
Plnění 110 %
Do daňových příjmů se zahrnují příjmy ze sdílených daní, daň právnických osob za město, místní a správní
poplatky a daň z nemovitostí.
V tabulce je zobrazen vývoj sdílených daní od roku 2013.
Příjmy ze sdílených daní jsou městu převáděny Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj. Podíl na těchto daních
je dán koeficientem podle počtu obyvatel vždy pro každý rok nově.
2013

2014

2015

2016

2017

7 357

6 994

7 770

8 558

10 691

1111-závislá činnost 1,5%

166

219

187

204

246

1112 fyzické osoby

127

74

174

262

307

1112 fyzické osoby 30%

130

14

67

110

0

1113 srážková daň

824

878

1 008

1 030

1 015

1121 právnické osoby

7 949

7 547

9 336

10 644

10 805

1211 DPH

16 934

16 329

18 108

19 501

21 917

33 487

32 055

36 650

40 309

44 981

1111- závislá činnost

Do místních poplatků je zahrnut poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek za užívání
veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity.
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U poplatku za likvidaci komunálního odpadu je každoročně rozdíl ve výši přibližně - 100 tis. Kč, celková výše
tohoto příjmu je stanovena podle počtu obyvatel. Nedoplatek je způsoben osvobozením osob trvale žijících mimo
obec (OZV 2/2016) a dále občany, kteří poplatky neplatí. Dlužníci jsou upomínáni a v případě, že dobrovolně dluh
neuhradí, jsou vydány exekuční příkazy.
Daň z nemovitostí je převáděna městu v plné výši.
Daň právnických osob za město se neodvádí finančnímu úřadu, proúčtuje se ve stejné výši na straně příjmů i
výdajů.
Nedaňové příjmy
Plnění 114 %
Do nedaňových příjmů se zahrnují příjmy z vlastní činnosti – knihovna příjmů od čtenářů, vstupné z muzea,
kulturních akcí, příjmy z pronájmů, sběrného dvora, pohřebnictví – pronájmy hrobových míst a smuteční síně,
kopírování, hlášení rozhlasem a prodeje kalendářů, map, turistických známek, úroky z bankovních účtů a úhrady
z dobývacích prostorů.
Úhrady z dobývacích prostorů jsou za rok 2017 pouze ve výši 154 tis. Kč a jedná se o platby za poslední čtvrtletí
roku 2016. Změnou rozpočtové skladby se tyto příjmy přesunuly do daňových příjmů pol. 1356, příjem byl ve výši
915 tis. Kč.
Významnou položku v nedaňových příjmech je platba za právo provést stavbu plynovodu od Moravských
naftových dolů 1 146 tis. Kč. Po uskutečnění této platby se město stalo plátce daně z přidané hodnoty (byl
překročen limit obratu DPH 1 000 tis. Kč).
Vyšší příjmy jsou z kulturních akcí (větší počet akcí) a pronájmu sportovní haly.
Kapitálové příjmy
Plnění 1 %.
Prodej několika malých pozemků.
Dotace
Plnění 99 %
V roce 2017 obdrželo město Lanžhot dotace v celkové výši 12 012 tis. Kč:
▪ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
▪ Výkon státní správy
▪ Úřad práce na pracovníky na veřejné práce a asistenta prevence kriminality
▪ Mateřskou a základní školu – průtoková dotace
▪ Jednotku sboru dobrovolných hasičů
▪ Muzeum a tradice od Jihomoravského kraje
▪ Bezbariérový chodník ulice Masarykova - Náměstí
▪ Velkokapacitní cisternu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
▪ Veřejné osvětlení – snížení energetické náročnosti

Výdaje
Běžné výdaje
Plnění 60 %
Do běžných výdajů jsou zahrnuty všechny neinvestiční výdaje – mzdy, odvody sociálního a zdravotního pojištění,
materiál, energie, opravy a udržování, služby, pojištění, daně a poplatky.
Upravený rozpočet 118 490 tis. Kč, čerpání 55 474 tis. Kč.
▪ § 1014 – veterinární péče, deratizace – náklady na deratizaci;
▪ § 22xx – opravy cest, zimní údržba - nákup pohonných hmot do zametacího stroje, opravy překopů na
komunikacích, oprava cesty u bytovek na Kostické ulici, dopravní obslužnost – platba IDS JMK;
▪ § 23xx – pitná voda a kanalizace – voda z veřejných hydrantů, vodovodní přípojky, opravy kanalizačních
poklopů, čištění a monitoring kanalizace;
▪ § 311x – školství – příspěvky na provoz škol vyplaceny v plné výši, byly doplaceny pozastávky za opravu
soc.zařízení na základní škole, zakoupena myčka pro výdejnu jídla v mateřské škole (bude použita i pro
novou přístavbu MŠ), oprava komína na školní budově na Komenského ulici, montáž zábran proti
ptákům;
▪ § 33xx – knihovna, kultura – běžné náklady v knihovně – mzdy a odvody SP a ZP, nákup knih, energie,
muzeum – provozní náklady, akce „muzejní noc“ byla spolufinancována Jihomoravským krajem – dotace
31 000,- Kč, občanské záležitosti a kulturní akce – věcné dary při životních událostech – vítání občánků,
zlaté svatby, náklady na kulturní akce pořádané městem
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▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

§ 34xx – sport a zájmová činnost – provoz sportovní haly a hřiště na Pastvisku, náklady na dětském hřišti,
příspěvky na činnost pro TJ Sokol, podpora krojované mládeže a příspěvky zájmovým sdružením ve
městě, byla provedena oprava oplocení a zpevněných ploch areálu Sokolské za 3 041 tis. Kč;
§ 3612 – bytové hospodářství – náklady na byt na základní škole a byt ve školním zařízení čp. 510 –
revize, opravy
§ 363x – veřejné osvětlení – údržba veřejného osvětlení – energie, opravy, instalace a doplnění vánoční
výzdoby města, zpracování konceptu rekonstrukce veřejného osvětlení pro žádost o dotaci,
pohřebnictví – mzdové náklady a energie (voda, elektřina),
Na hřbitově byla provedena impregnace hřbitovní zdi, do smuteční obřadní síně bylo pořízeno
elektronické zabezpečovací zařízení, ozvučení, katafalk, židle a drobné zařizovací předměty;
3639 – údržba města – náklady na pracovníky, provoz techniky při údržbě města, členské příspěvky
Regionu Podluží, Regionu byla poskytnu návratná finanční výpomoc ve výši 30 tis. Kč;
§ 372x – odpadové hospodářství – likvidace komunálních odpadů, provoz sběrného dvora a drcení
stavební suti uložené ve sběrném dvoře
§ 3745 – veřejná zeleň – mzdové náklady pracovníků na veřejně prospěšných pracích. Mzdy těchto
pracovníky jsou dotovány Úřadem práce. Materiálové náklady na údržbu zeleně a platby za služby – ořez
stromů, mulčování trávy, výsadba zeleně,
§ 43xx – sociální služby a pomoc – od roku 2017 nové financování sociálních služeb. Je uzavřena
veřejnoprávní smlouva o zajištění sociálních služeb s městem Břeclav. Další výdaje jsou na provoz Domu
s chráněnými byty a úhrady za dovoz obědů pro starší občany;
§ 5212 – povinně vytvářená rezerva na krizové situace – nebyla čerpána;
§ 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek – výkon městské policie Břeclav a platby za elektronickou ostrahu
městského úřadu, provoz bezpečnostních kamer, asistent prevence kriminality – dotace Úřadu práce
§ 5512 – činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů – vybavení, provoz, odměny za výjezdy
§ 6112 – zastupitelstva obcí – mzdové náklady na uvolněné a neuvolněné zastupitele, činnost komisí a
výborů
§ 6171 – činnost místní správy – mzdové náklady, materiál, energie, služby, revize, poradenství, opravy
týkající se provozu a chodu úřadu;
§ 6399 – rezerva neinvestiční – přesun prostředků podle potřeb během roku

Kapitálové výdaje
Plnění 37%
Nerealizované investice
▪ Komunikace Na Dílni
▪ Komunikace Příční I. A II. PD
▪ Chodník ulice Nová PD
▪ Obnova vodovodů a kanalizací
▪ protipovodňová ochrana
▪ ZŠ půdní vestavba učeben + výtah I. etapa
▪ Úprava Náměstí
▪ Revitalizace území v prostoru Šlajsa
Realizované a rozpracované investice
▪ 1 554 tis. Kč - technická infrastruktura pro výstavbu RD v ulici Zahradní
▪
97 tis. Kč – komunikace a parkoviště Kout II. PD
▪
1 440 tis. Kč – Masarykova - Náměstí bezbariérový chodník
▪
877 tis. Kč – ulice Školní - Stráže chodník
▪
363 tis. Kč – vodovod – prodloužení v areálu ZD
▪
307 tis. Kč – přístavba jídelny pro mateřskou školu
▪
595 tis. Kč – server a kabelové rozvody na základní škole
▪
3 897 tis. Kč – IN LINE dráha v areálu Sokolské
▪
120 tis. Kč – dětské hřiště nové hrací prvky
▪
3 563 tis. Kč – rekonstrukce veřejného osvětlení I. etapa
▪
321 tis. Kč – technické zázemí na hřbitově
▪
2 383 tis. Kč – traktor Zetor, travní traktor, pozemky Šlajsa, úprava prostoru pro umístění bankomatu,
plynový sporák a fritéza do restaurace Podlužan;
▪
666 tis. Kč – rekonstrukce střechy restaurace Podlužan
▪
873 tis. Kč – výkup pozemků Pod Ploty
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▪
239 tis. Kč – rozšíření kamerového systému
▪
7 091 tis. Kč – velkokapacitní cisterna pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
▪
435 tis. Kč – záloha na auto Škoda Karoq
▪
277 tis. Kč – zateplení zbývající dvorní části městského úřadu
Financování
Rozpočtovým opatřením byla upravena položka předpokládaného zůstatku finančních prostředků k 31. 12. 2016
na částku 54 498 tis. Kč podle skutečného zůstatku na bankovních účtech.
Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně města Lanžhot k 31. 12. 2017
Komerční banka a.s.
86-1845780277/0100
základní běžný účet
Česká národní banka
2006-32421651/0710
zákl. běžný účet – dotace SFDI
Česká národní banka
94-32421651/0710
zákl. běžný účet – dotace ÚSC
Komerční banka a.s.
86-1852010297/0100
účet Sociálního fondu
Pokladna
Výsledek hospodaření města Lanžhot za účetní období roku 2017
Náklady celkem
I.
II.

Náklady z činnosti
Finanční náklady

III.
V.

Náklady na transfery
Daň z příjmů

Výnosy celkem
I.
II.

Výnosy z činností
Finanční výnosy

IV.
V.

Výnosy z transferů
Výnosy ze sdílených daní a poplatků

Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření běžného účetního období

61 339 770,46 Kč
191,40 Kč
5 576 726,92 Kč
65 684,69 Kč
37 684,00 Kč

37 170 tis. Kč
30 614 tis. Kč
0
6 170 tis. Kč
386 tis. Kč
59 258 tis. Kč
5 465 tis. Kč
23 tis. Kč
4 244 tis. Kč
49 526 tis. Kč
22 473 tis. Kč
22 087 tis. Kč

Účetní závěrka města za rok 2017 bude projednána na zasedání zastupitelstva města 20. 6. 2018.
2) Tvorba a použití fondů
Město má zřízen pouze Sociální fond.
Fond je tvořen v souladu s § 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Tvorba fondu - přídělem ve výši 2,5 % z objemu hrubých platů pracovníků ve stálém pracovním poměru a
uvolněných funkcionářů. Odvod je prováděn čtvrtletně na samostatný bankovní účet vedený u Komerční banky. Rozpočet
fondu se sestavuje vyrovnaný, ve stejné výši na straně příjmů i výdajů. Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. je zahrnut do
příjmů dalšího roku.
Sociální fond města Lanžhot rok 2017
Příjmy
Stav k 1. 1. 2017
Tvorba fondu
Splátka půjčky
Úrok z účtu
Příjmy celkem

44 141,06 Kč
155 560,00 Kč
7 900,00 Kč
5,63 Kč
207 606,69 Kč

Výdaje
Půjčky zaměstnancům
Příspěvek na stravování

0,00 Kč
53 676,00 Kč

Příspěvek na pracovníka (rekreace, masáže, brýle, vitamíny)
Společné akce

69 575,00 Kč
7 434,00 Kč

Dary k životnímu a pracovnímu výročí
Poplatky za vedení účtu
Výdaje celkem

10 999,00 Kč
238,00 Kč
141 922,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2017

65 684,69 Kč
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3) Hodnocení hospodářské činnosti
Město Lanžhot v roce 2017 nevedlo hospodářskou činnost.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Úč. znak
13013
13017
13101
14004
17968
17969
22500
33063
98071

účel
Výkon veřejné správy
OP Zaměstanost
Příps.na ochranné pomůcky-veřejná služba
Aktivní politika zaměstnanosti
Výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů
Velkokapacitní cisterna pro JSDH
Velkokapacitní cisterna pro JSDH
EFEKT 2017 úspora energie veř.osvětlení
Mateřská a základní škola
Volby do Posl.sněmovny parlamentu ČR

poskytovatel
Všeobecná pokl.správa
MPSV
MPSV
MPSV
Ministerstvo vnitra
Min.pro místní rozvoj
Min.pro místní rozvoj
Min. průmyslu a obchodu
MŠMT
Všeobecná pokl.správa

poskytnuto Kč
1 110 100,00
60 000,00
2 947,00
697 000,00
19 009,00
357 301,95
6 074 133,05
1 505 784,00
953 218,00
72 273,00

vyčerpáno Kč
1 110 100,00
60 000,00
2 947,00
697 000,00
19 009,00
357 301,95
6 074 133,05
1 505 784,00
953 218,00
61 680,20

Nevyčerpané prostředky ve výši 10 593,- na volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR byly vráceny do
státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání v roce 2018.

5) Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje
Úč. znak

331

účel
Muzeum a tradice / Muzejní noc

poskytovatel
Jihomoravský kraj

poskytnuto Kč
31 000,00

vyčerpáno Kč
31 000,00

6) Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům
Státní fond dopravní infrastruktury na akci „Bezbariérové chodníky – Lanžhot, ul. Náměstí – Masarykova“.
Úč. znak
91628

účel
Bezbariérový chodník

poskytovatel
SFDI

poskytnuto Kč
1 132 999,98

vyčerpáno Kč
1 132 999,98

7) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města
Finanční prostředky vlastním příspěvkovým organizacím
Mateřská škola Lanžhot
Masarykova základní škola
Finanční prostředky poskytnuté neziskovým organizacím
Kynologický klub Kostice
Malovaný kraj, občanské sdružení
Biliculum z.ú.
Svaz tělesně postižených
Pěvecký sbor Lanžhot, z.s.
Občanské sdružení Lužánek, z.s.
Spolek koňské stezky Podluží
Taneční kroužek
Český svaz včelařů
Z.S. 300
TJ Sokol Lanžhot
TJ Sokol Lanžhot – oprava tribuny - nátěr
Okresní sdružení hasičů - členský příspěvek
Svaz knihovníků a informačních pracovníků - členský příspěvek

760 000,00 Kč
2 310 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
18 500,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
25 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
7 200,00 KČ
1 810 000,00 Kč
343 000,00 Kč
1 000,00 Kč
550 ,00 Kč

Finanční prostředky poskytnuté církvím a náboženským společnostem
0,00 Kč
Finanční prostředky poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí a krajům
Město Břeclav – výkon městské policie
Město Břeclav – sociálně právní ochrana dětí VPS

250 000,00 Kč
2 000,00 Kč
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Město Břeclav – spolufinancování sítě sociálních služeb
Region Podluží
DSO Čistý jihovýchod členský příspěvek
IDS kordis JMK dopravní obslužnost
Sdružení místních samospráv členský příspěvek
Svaz měst a obcí ČR členský přípěvek
Místní akční skupina Dolní Morava členský příspěvek
Fyzickým osobám
Zachování kulturních tradic – hodovní máje, vydání CD

183 900,00 Kč
110 600,00 Kč
12 280,00 Kč
209 728,00 Kč
5 760,00 Kč
11 768,00 Kč
4 000,00 Kč
21 200,00 Kč

8) Hodnocení majetku města
Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Změna stavu

Konečný stav k 31.12

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

543098.50

0.00

543098.50

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

384183.30

0.00

384183.30

375139241.45

13614370,84

388753612,29

13900984.57

9313039,22

23214023,79

5654510,64

704430,91

6358941,55

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovacích hodnotách

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovacích hodnotách
Stavby
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

+ 13 614 370,84 stavby – do majetku byly zařazeny dokončené stavby – komunikace v ulici Hrnčířská (stavba provedena
v r.2016), IN LINE dráha na Sokolském, bezbariérový chodník ul. Masarykova – Náměstí, chodník v ulici Školní, rozvody PC sítí
na základní škole, zateplení dvorní části městského úřadu, střešní nástavba a zázemí pro bankomat v restauraci Podlužan,
socha Jana Nepomuckého u Hluboké cesty;
+9 313 039,22 samostatné movité věci a soubory movitých věcí – velkokapacitní cisterna pro dobrovolné hasiče, travní
traktor Honda, traktor Zetor Major 80, kamerový bod č. 6 ul. Masarykova, server pro základní školu, vybavení kuchyně do
rest. Podlužan, herní prvky na dětské hřiště u staré školy;
+ 704 430,91 – drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení víceúčelového sálu v patře městského úřadu, zásahové
obleky pro hasiče, katafalk, ozvučení a nástěnné panely do smuteční síně, lavičky a betonové koše v areálu Sokolské, vybavení
muzea.
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky

32898807.19

1639419,39

34538226,58

799000.00

0.00

799000.00

10360408.16

-276776,45

10360408.16

Vykoupené pozemky v části Pod Ploty a Šlajsa.
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Náklady na rozpracované investiční akce a zařazení dokončených investic do majetku na výše uvedené.
Dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

18401000.00

0.00

18401000.00

Zboží na skladě

64272.60

44908,70

109181,30

Ostatní zásoby

3754.35

4171,50

7925,85

Zboží a ostatní zásoby

Drobné předměty k prodeji - pohledy, turistické známky, mapy, vystřihovánky apod.
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku

-543098.50

0.00

-543098.50

Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku

--276973.00

-19212.00

-296185.00

-107364871.57

-6930812.00

-114295683,57

-6833654.18

-832028.00

-7665682,18

--5654510.64

-704430,91

-6358941,55

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
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Odpisy dlouhodobého majetku podle Odpisového plánu, odpisy jsou prováděny čtvrtletně.

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Lanžhot byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví. Fyzická inventura byla provedena k 30. 11. 2017, dokladová inventura k 31.
12. 2017 podle schváleného plánu inventur. Zápis hlavní inventarizační komise včetně návrhů na vyřazení
majetku byl projednán radou města 13. 2. 2018.
Cizí majetek v užívání města Lanžhot
▪ Město Gbely – motorový raft včetně příslušenství
61 241,40 Kč
Majetek je veden v podrozvahové evidenci města a je užíván na základě řádně schválené smlouvy.

9) Hospodaření příspěvkových organizací
Město Lanžhot je zřizovatelem příspěvkových organizací:
▪ Mateřská škola Lanžhot, Komenského 2, Lanžhot
▪ Masarykova základní škola Lanžhot, Masarykova 730/22, Lanžhot
▪ Správa majetku města Lanžhot (provozování a správa nebytových prostor, provozování a správa
kabelové televize)
Stav k 31. 12. 2017
mateřská škola
základní škola
Správa majetku

příspěvek
města
760 000,2 310 000,0

fond
odměn

FKSP

0,20 517,0

23 764,73
85 424,47
0

rezervní
fond
80 584,63
89 541,94
1 265 004,53

výsledek
hospodaření
16 582,50
3 899,21
178 180,29

Účetní závěrku příspěvkových organizací schvaluje rada města - § 102, odst. 2, písm. b) zákon č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích.
Účetní závěrky příspěvkových organizací budou radou města projednány nejpozději do 30.6.2018.
Příspěvkové organizace na základě smlouvy o výpůjčce používají ke své činnosti majetek města. Hodnota
vypůjčeného majetku:
▪ Mateřská škola
2 486 828,00 Kč
- budovy a dlouh. hmotný majetek nad 40 tis. Kč
▪ základní škola
35 774 462,80 Kč
- budovy a dlouh. hmotný majetek nad 40 tis. Kč
▪ Správa majetku
20 292 318,90 Kč
- budovy a dlouh. hmotný majetek nad 40 tis. Kč
Příspěvkové organizace města v průběhu roku 2017 nepožádaly svého zřizovatele o souhlas k uzavření smlouvy
o poskytnutí půjčky, úvěru, nákupu na splátky ani k nákupu akcií či jiných cenných papírů.
Hospodářská činnost je vykonána u Masarykovy základní školy i Mateřské školy, plátcem DPH je Správa majetku
města Lanžhot.
Na poskytnuté finanční prostředky je městem prováděna finanční kontrola. Účetní závěrky příspěvkových
organizací jsou uloženy na městském úřadě.

10) Členství v dobrovolném svazku obcí
Město Lanžhot je členem Dobrovolného svazku obcí Region Podluží a Čistý Jihovýchod. Připomínky k návrhu
rozpočtu a závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jejich
zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.

11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
Přezkoumání hospodaření provedl Ing. František Dvořák, oprávněný auditor, osvědčení č. 1205, Dukelská 22, 692
01 Mikulov, na základě smlouvy ze dne 5. 8. 2010 mezi objednatelem městem Lanžhot a zhotovitelem Ing.
Františkem Dvořákem.
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Přezkoumání bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a zákona č. 420/2004 Sb. o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 14.2.- 19.2.
2018.

Závěr zprávy:
A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření:
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku jsem nezjistil
žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření města Lanžhot za
rok 2017 není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky v přezkoumání
hospodaření v bodě III. této zprávy.
B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků:
Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku - město Lanžhot za rok 2017 jsem
nezjistil žádné chyby a nedostatky.
C. Upozornění na případná rizika:
Na základě ustanovení § 10 odst. 2 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, nebyla
zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření účetní jednotky v budoucnosti.
D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu účetní jednotky podíl zastaveného majetku na celkovém
jmění účetní jednotky
Podíl pohledávek na rozpočtu
A
Vymezení pohledávek

568 tis. Kč

B
A/B * 100%

Vymezení rozpočtových příjmů
Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

67 796 tis. Kč
0,84 %

Podíl závazků na rozpočtu
C
B

Vymezení závazků
Vymezení rozpočtových příjmů

1 251 tis. Kč
67 796 tis. Kč

C/B * 100%
Výpočet podílu závazků na rozpočtu
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
D
Vymezení zastaveného majetku
E
D/E * 100%

Vymezení majetku pro výpočet ukazatele
Výpočet podílu zastav.majetku na celk. majetku

1,85 %
Účetní jednotka nemá
483 949 tis. Kč
-----

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2017 je přílohou Závěrečnému účtu za
rok 2017.
Připomínky k Závěrečnému účtu města Lanžhot za rok 2017 mohou občané uplatnit buď písemně do 20. 6. 2018
na adresu - město Lanžhot, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města
Lanžhot, které se uskuteční 20. 6. 2018 v zasedací místnosti Městského úřadu Lanžhot.
Finanční výbor města Lanžhot byl seznámen se Zprávou o přezkumu hospodaření města Lanžhot za účetní období
roku 2017 dne 12.3. 2018.
Závěrečný účet byl projednán na zasedání rady města dne: 22. 5. 2018.
Závěrečný účet města byl projednán ve finančním výboru města dne: 4. 6. 2018.

10
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo města Lanžhot vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města Lanžhot za rok 2017, a to bez
výhrad, a schvaluje Závěrečný účet města Lanžhot za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2017“.

Mgr. Ladislav Straka
starosta města Lanžhot
V Lanžhotě 4. 6. 2018

Přílohy Závěrečného účtu: - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2017
- Výkaz Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Výkaz Příloha
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 – 12 M

Projednáno a schváleno na zasedání zastupitelstva města Lanžhot dne 20.6.2018, usnesení č. Z18/18/8
Zpracovala: Polínková Růžena – účetní Městského úřadu Lanžhot, polinkova@lanzhot.cz

Vyvěšeno:

5. 6. 2018

Sňato:

21.6.2018

