Závěrečný účet města Lanžhot za rok 2018
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
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1) Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Rozpočet města Lanžhot na rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 19. 12 2017 v závazných
ukazatelích ve výši
▪
57 581 tis. Kč na straně příjmů
▪
120 581 tis. Kč na straně výdajů
▪
63 000 tis. Kč ve financování
Rozpočtovými opatření č. 1 – 8 byly provedeny změny rozpočtu na konečnou výši
▪
60 682 tis. Kč na straně příjmů
▪
127 598 tis. Kč na straně výdajů
▪
66 916 tis. Kč ve financování
Návrh rozpočtu města na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě dne 1. 12. 2017. Tím
bylo dodrženo ustanovení § 11, odst. 3 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 v tis. Kč
Schválený
Upravený
Skutečnost
% uprav.
rozpočet
rozpočet
rozpočtu
Třída 1 – daňové příjmy
52 637
53 023
57 601
108 %
Třída 2 – nedaňové příjmy
2 507
2 511
3 326
132 %
Třída 3 – kapitálové příjmy
1 000
1 000
314
31 %
Třída 4 – přijaté dotace
1 437
4 148
3 971
96 %
Příjmy celkem
57 581
60 682
65 212
107 %
Třída 5 – běžné výdaje
51 971
54 620
33 454
61 %
Třída 6 – kapitálové výdaje
68 610
72 978
22 424
31 %
Výdaje celkem
120 581
127 598
55 878
44 %
Třída 8 - financování
63 000
66 916
66 916
100 %
Financování celkem
63 000
66 916
66 916
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 107 %
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 2014.
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.
1111- závislá činnost
1111-závislá činnost 1,5%

2014

2015

2016

2017

2018

6 994

7 770

8 558

10 691

12 243

219

187

204

246

278

1112 fyzické osoby

88

241

372

307

292

1113 srážková daň

878

1 008

1 030

1 015

1 154

1121 právnické osoby

7 547

9 336

10 644

10 805

10 593

1211 DPH

16 329

18 108

19 501

21 917

26 063

32 055

36 650

40 309

44 981

50 623

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. Poplatek je stanoven ve výši 450,- Kč, osvobozeny od poplatku
jsou:
děti narozené v průběhu platebního období,
osoby umístěné v léčebně pro dlouhodobě nemocné,
osoby při pracovním nebo studijním pobytu v zahraničí delším než 1 rok
osoby žijící prokazatelně mimo obec déle než 1 rok
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. Výše
poplatku je stejná od roku 2012.
Daň z nemovitostí je finančním úřadem převáděna městu v plné výši.
Daň právnických osob za město se neodvádí finančnímu úřadu, proúčtuje se ve stejné výši na straně příjmů i
výdajů.
Položka příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce je od roku 2017 zahrnuta do daňových
příjmů, v roce 2018 byla tato položka ve výši 1 836 tis. Kč.
Nedaňové příjmy
Plnění 124 %
Do nedaňových příjmů se zahrnují příjmy z vlastní činnosti – příjmů od čtenářů v knihovně, 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.
Vyšší příjmy jsou z pronájmu nebytových prostor a pozemků. Nájem z trafiky a vinotéky z čp. 82 na Komenského
ulici a pronájem sálu v patře městského úřadu – aktivity, které byly přesunuty z dočasně uzavřeného
společenského domu.
Kapitálové příjmy
Plnění 31 %.
Prodej pozemků v hodnotě 13 tis. Kč a prodej hasičského auta LIAZ za 301 tis. Kč.
Dotace
Plnění 100 %
V roce 2018 obdrželo město Lanžhot dotace v celkové výši 3 971 tis. Kč:
▪ Volba prezidenta ČR, zastupitelstev obcí a Senátu ČR
▪ Výkon státní správy
▪ Úřad práce na pracovníky na veřejné práce a asistenta prevence kriminality
▪ Ministerstva kultury na oslavy 100 let republiky
▪ MŠMT pro základní školu
▪ MZe na opravu sochy svatého Jana Nepomuckého
▪ Muzeum a tradice od Jihomoravského kraje
▪ Veřejné osvětlení – snížení energetické náročnosti

Výdaje
Běžné výdaje
Plnění 61 %
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 127 598 tis. Kč, čerpání 55 878 tis. Kč.
▪ § 1014 – veterinární péče, deratizace – náklady na deratizaci;
▪ § 1070 – údržba rybníka Kout v celkové hodnotě 2 530 tis. Kč
▪ § 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, do přístavby mateřské školy bylo
pořízeno vybavení výdejny jídla, skříně, lehátka, lůžkoviny, hračky do nových tříd. V mateřské škole byla
provedena výměna vchodových dveří na dvůr, oprava topení a kotelny;
▪ § 33xx – knihovna, kultura – běžné náklady v knihovně – mzdy a odvody SP a ZP, nákup knih, energie,
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▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

muzeum – provozní náklady, akce „muzejní noc“ byla spolufinancována Jihomoravským krajem – dotace
25 000,- Kč, občanské záležitosti a kulturní akce – věcné dary při životních událostech – vítání občánků,
zlaté svatby, náklady na kulturní akce pořádané městem
§ 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,
§ 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 oprava vstupního portálu a brány, do smuteční obřadní síně byly pořízeny
klávesy na hudbu při obřadech a venkovní ozvučení smuteční síně;
§ 3636 územní rozvoj – v roce 2018 byly v katastru města zahájeny práce na obnově katastrálního
operátu. Obce byly vyzvány ke spoluúčasti na těchto pracích hrazením mzdových nákladů asistentů
pracovníků katastrálního úřadu. Za rok 2018 tyto náklady dosáhly výše 112 tis.Kč.
§ 3639 – údržba města – náklady na pracovníky, materiál na opravy a na provoz techniky při údržbě
města, členské příspěvky Regionu Podluží;
§ 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 – příspěvek na zajištění sociálních služeb městu Břeclav. Výdaje na
provoz Domu s chráněnými byty, úhrady za dovoz obědů pro starší občany, oprava výtahů v Domě
s chráněnými byty,
§ 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;
§ 6115, 6118 – volba prezidenta ČR a volby do obecních zastupitelstev a Senátu – odměny členů
volebních komisí, distribuce hlasovacích lístků, pronájem volební místnosti;
§ 6171 – činnost místní správy – mzdové náklady, materiál, energie, služby, revize, poradenství, opravy
týkající se provozu a chodu úřadu;
§ 6310, 6320 – bankovní služby, pojištění majetku města;
§ 6399 – daň právnických osob za město, platby daněn z přidané hodnoty a rezerva neinvestiční – přesun
prostředků podle potřeb během roku

Kapitálové výdaje
Plnění 31%
Nerealizované investice
▪ Komunikace Na Dílni
▪ Stráže, Nová - retardéry
▪ Úprava komunikace a chodníku ul. Sokolská
▪ Chodník ulice Gagarinova, MUDr. Kepáka
▪ Obnova vodovodů a kanalizací
▪ Protipovodňová ochrana
▪ Altán areál Sokolské
▪ Klimatizace ve smuteční síni
▪ Úprava Náměstí
▪ Podlužan zateplení dvorní části, sál
▪ Společenský dům rekonstrukce
▪ Revitalizace území v prostoru Šlajsa
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Realizované a rozpracované investice v tis. Kč
▪
komunikace ul.Příční I. a II.
▪
techn. Infrastruktura v ulici Zahradní
▪
komunikace a parkoviště Kout II.
▪
vjezdový ostrůvek ul.Masarykova
▪
chodník ul. Nová
▪
mateřská škola přístavba výdejny jídla, 2 nové třídy, výměna technologie kotelny
▪
workoutové hřiště
▪ PD tribuna ve sportovní hale
▪ dětské hřiště Sokolské doplnění hracích prvků
▪ rekonstrukce veřejného osvětlení I. a II. etapa
▪
hřbitov márnice, technické zázemí
▪
územní plán města
▪ výkup pozemků, nemovitosti čp. 75 a 82 na Komenského ulici,
myčka nádobí do restaurace Podlužan
▪ komunální technika – sypač, nosič kontejnerů, příkopové rameno
▪
výkup pozemků Pod Ploty
▪ Bezpečnostní kamery
▪
stavební úpravy hasičské zbrojnice
▪ doplacení os. Auta Škoda Karoq

5
196
3 867
58
92
6 883
262
28
68
2 521
2 366
182
4 173
1 047
266
195
30
186

Financování
Rozpočtovým opatřením byla upravena položka předpokládaného zůstatku finančních prostředků k 31. 12. 2017
na částku 66 916 tis. Kč podle skutečného zůstatku na bankovních účtech.
Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně města Lanžhot k 31. 12. 2018
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 městský úřad
Pokladna knihovna

71 073 971,93 Kč
71,40 Kč
5 193 790,52 Kč
56 336,95 Kč
29 370,-- Kč
811,-- Kč

Výsledek hospodaření města Lanžhot za účetní období roku 2018
Náklady celkem
I.

Náklady z činnosti

II.
III.
V.

Finanční náklady
Náklady na transfery
Daň z příjmů

Výnosy celkem
I.
II.
IV.

Výnosy z činností
Finanční výnosy
Výnosy z transferů

V.

Výnosy ze sdílených daní a poplatků

40 593 tis. Kč
32 883 tis. Kč
0
7 488 tis. Kč
222 tis. Kč
65 331 tis. Kč
4 586 tis. Kč
294 tis. Kč
4 662 tis. Kč
55 789 tis. Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním

24 960 tis. Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období

24 738 tis. Kč

Účetní závěrka města za rok 2018 bude projednána na zasedání zastupitelstva města 18. 6. 2019.
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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 2018
Příjmy
Stav k 1. 1. 2018

65 684,69 Kč

Tvorba fondu
Splátka půjčky

170 208,00 Kč
2 800,00 Kč

Úrok z účtu
Příjmy celkem

6,26 Kč
238 698,95 Kč

Výdaje
Půjčky zaměstnancům
Příspěvek na stravování

13 500,00 Kč
64 500,00 Kč

Příspěvek na pracovníka (rekreace, masáže, brýle, vitamíny)
Společné akce
Dary k životnímu a pracovnímu výročí

79 699,00 Kč
19 451,00 Kč
5 000,00 Kč

Poplatky za vedení účtu
Výdaje celkem

212,00 Kč
182 362,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2018

56 336,95 Kč

3) Hodnocení hospodářské činnosti
Město Lanžhot v roce 2018 nevedlo hospodářskou činnost.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Úč. Znak
13013
13101
22500
29027
33063
34070
98008
98187

účel
Výkon veřejné správy
OP Zaměstanost
Aktivní politika zaměstnanosti
EFEKT 2018 úspora energie veř.osvětlení
Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
OP VVV – základní škola
Oslavy výročí 1. republiky
Volby prezidenta ČR
Volby do obec.zastupitelstev, Senátu ČR

poskytovatel
Všeobecná pokl.správa
MPSV
MPSV
Min. průmyslu a obchodu
Min.zemědělství
MŠMT
Ministerstvo kultury
Všeobecná pokl.správa
Všeobecná pokl.správa

poskytnuto Kč
1 127 200,00
899 032,00
140 000,00
1 051 513,00
133 840,00
343 944,00
22 000,00
79 000,00
150 000,00

vyčerpáno Kč
1 127 200,00
899 032,00
140 000,00
1 051 513,00
133 840,00
343 944,00
22 000,00
80 456,63
149 878,41

Nevyčerpané prostředky ve výši 121,59 Kč na volby do obecních zastupitelstev a Senátu ČR byly vráceny do
státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání v roce 2018. Pohledávka za státním rozpočtem na volby
prezidenta ve výši 1 456,63 Kč byla vypořádána v roce 2019.

5) Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje
Úč. Znak

331

účel
Muzeum a tradice / Muzejní noc

poskytovatel
Jihomoravský kraj

poskytnuto Kč
25 000,00

6) Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům
V roce 2018 nebyla podána žádost o dotaci ze státního fondu.

7) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města

vyčerpáno Kč
25 000,00
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Finanční prostředky vlastním příspěvkovým organizacím
Mateřská škola Lanžhot
Masarykova základní škola
Finanční prostředky poskytnuté neziskovým organizacím
TJ Sokol Lanžhot, oprava oplocení tenisových kurtů
TJ Sokol Lanžhot, dotace na sportovní činnost
TJ Sokol Lanžhot, dotace na cestovní náklady hráčů fotbal.oddílu
Biliculum z.ú.
Dočasky o.s.
Svaz tělesně postižených
Malovaný kraj
Pěvecký sbor Lanžhot, z.s.
Linka bezpečí
Spolek koňské stezky Podluží
Fotbalový klub mládeže Podluží
Český svaz včelařů
Jihomoravská komunitní nadace, dar na knihu „Víchernice“

930 000,00 Kč
2 722 000,00 Kč
155 878,00 Kč
1 900 000,00 Kč
639 000,00 Kč
20 000,00 Kč
19 900,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
25 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 KČ

Finanční prostředky poskytnuté církvím a náboženským společnostem
Římskokatolická farnost Lanžhot, dar na opravu varhan

24 400,00 Kč

Finanční prostředky poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí a krajům
Město Břeclav – výkon městské policie
Město Břeclav – sociálně právní ochrana dětí VPS
Město Břeclav – spolufinancování sítě sociálních služeb
Město Břeclav – výkon Komise pro projednávání přestupků
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
Sdružení hasičů
Svaz knihovníků a informačních pracovníků

300 000,00 Kč
2 000,00 Kč
183 950,00 Kč
48 000,00 Kč
123 500,00 Kč
12 280,00 Kč
224 889,00 Kč
9472,00 Kč
11 724,80 Kč
4 000,00 Kč
1 000,00 Kč
550,00 Kč

Fyzickým osobám
Zachování kulturních tradic – hodovní máje

20 000,00 Kč

8) Hodnocení majetku města
Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Změna stavu

Konečný stav k 31.12

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovacích hodnotách
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

543 098.50

61 307,00

604 405,50

384 183.30

0.00

384 183.30

Nový účetní program KEO4 od společnosti ALIS.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovacích hodnotách
Stavby
388 753 612,29
12 071 885,88
400 825 498,17
Do majetku byly zařazeny dokončené stavby – přístavba mateřské školy a výměna technologie kotelny mateřské školy,
vykoupeny nemovitosti na ulici Komenského č.p. 75 a č.p.82, technická infrastruktura v prodloužení ulice Zahradní –
komunikace, kanalizace a veřejné osvětlení, prodloužení vodovodu v areálu zemědělského družstva.
Byla vyřazena původní stavba márnice na hřbitově.
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
23 214 023,79
2 146 358,19
25 360 381,98
Komunální technika – příkopové rameno, nosič kontejnerů, sypač, doplnění hracích prvků na dětské hřiště, workoutové hřiště,
vybavení výdejny jídla v mateřské škole, myčka do restaurace Podlužan, bezpečnostní kamery v areálu Sokolské, sběrném
dvoře, po doplacení do celkové částky byla do majetku zařazeno osobní auto Škoda Karoq.
Z majetku bylo vyřazeno prodané hasičské auto LIAZ a kolotoč na dětském hřišti na Sokolském.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6 358 941,55
850 265,29
7 209 206,84
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Pořízeno 10 ks pultových prodejních stánků, párty stan, 16 kusů venkovních odpadkových košů,, zásahové obleky pro JSDH,
mantinely do sportovní haly, vybavení pro výdejnu jídla v přístavbě mateřské školy, do smuteční síně byly zakoupeny klávesy,
před smuteční síň 3 lavičky, pro údržbu města byl zakoupen křovinořez, nůžky STIHL, úhlová bruska, vrtačka, do Domu
s chráněnými byty venkovní lavičky.
Pozemky
34 538 226,58
1 392 029,83
35 930 256,41
Vykoupené pozemky v části Pod Ploty, na Šlajsi, cesta, orná půda a pozemky pod nemovitostmi č.p. 75 a 82.
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

799000.00

181 500.00

980 500.00

Náklady spojené s pořízením územního plánu – úprava návrhu a obstarání hodnocení vlivu ÚP.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9 648 631,61
8 507 061,02
18 155 692,73
Náklady na rozpracované investiční akce, k 31.12.2018 jsou na tomto účtu nedokončené investice – márnice a zpevněné
plochy na hřbitově, komunikace v ulici Kout II., chodník v ulici Nová, rekonstrukce veřejného osvětlení I. a II. etapa a projekty
na investice z předchozích let.
Dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

18401000.00

0.00

18401000.00

31 586,85

140 768,15

Cenné papíry společností Vodovody a kanalizace Břeclav a Hodonín, Hantály a.s.
Zboží a ostatní zásoby
Zboží na skladě

109 181,30

Drobné zboží k prodeji, propagaci města - pohledy, turistické známky, mapy, vystřihovánky apod.
Ostatní zásoby

7 925,85

-

1 555,80

6 370,05

Dary předávané při obřadech – svatby, vítání občánků.

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. 2018, dokladová inventura k 31.
12. 2018 podle schváleného plánu inventur. Zápis hlavní inventarizační komise včetně návrhů na vyřazení
majetku byl projednán radou města 13. 2. 2019.
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. 2018

příspěvek
města

mateřská škola

930 000,-

základní škola
Správa majetku

2 722 000,0

fond
odměn

FKSP

rezervní
fond

0

26 406,55

74 212,87

20 517,0

89 751,19
0

93 441,15
1 243 352,06

výsledek
hospodaření
0
23 499,75
- 104 608,11

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 30.6.2019.
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
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Příspěvkové organizace města v průběhu roku 2018 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, MAS Dolní Morava 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.
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.- 25.2.
2019.
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 domněnce, že přezkoumávané hospodaření města Lanžhot za
rok 2018 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 - města Lanžhot za rok 2018 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

571 tis. Kč

B
A/B * 100%
Podíl závazků na rozpočtu

Vymezení rozpočtových příjmů
Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

65 042 tis. Kč
0,88 %

C
B

Vymezení závazků
Vymezení rozpočtových příjmů

3 662 tis. Kč
65 042 tis. Kč

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

E.

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

5,63 %
Účetní jednotka nemá
508 865 tis. Kč
-----

Ověření poměru dluhu k rozpočtovým příjmům
Podle zákona č. 24/2017 Sb. v návaznosti na zákon 23/2017 Sb. -pravidla o rozpočtové odpovědnosti,
byl zjišťován podíl dluhu územního celku k 31.1.2018. Bylo zjištěno, že město Lanžhot žádný dluh
vymezený tímto zákonem nemá.
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Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2018 je přílohou Závěrečnému účtu za
rok 2018.
Připomínky k Závěrečnému účtu města Lanžhot za rok 2018 mohou občané uplatnit buď písemně do 18. 6. 2019
na adresu - město Lanžhot, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města
Lanžhot, které se uskuteční 18. 6. 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu Lanžhot.
Finanční výbor města Lanžhot byl seznámen se Zprávou o přezkumu hospodaření města Lanžhot za účetní období
roku 2018 dne 11. 3. 2019.
Radou města Lanžhot byl Závěrečný účet města Lanžhot za rok 2018 projednán dne: 30.5.2019.
Finančním výborem byl Závěrečný účet města za rok 2018 projednán dne: 30.5.2019

Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo města Lanžhot vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města Lanžhot za rok 2018, a to bez
výhrad, a schvaluje Závěrečný účet města Lanžhot za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2018“.

Mgr. Ladislav Straka
starosta města Lanžhot
V Lanžhotě 31.5.2019

Přílohy Závěrečného účtu: - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2018
- Výkaz Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Výkaz Příloha
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 – 12 M

Závěrečný účet města Lanžhot za rok 2019 byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva města Lanžhot
dne 18. 6. 2019, usnesení č. Z4/19/6.
Zpracovala: Polínková Růžena – účetní Městského úřadu Lanžhot, polinkova@lanzhot.cz

Vyvěšeno:

31.5.2019

Sňato:

19.6.2019

