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                  Naše značka: 2941/2021/UUB/Jar
 

Závěrečný účet Města Újezd u Brna za rok 2020
/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Údaje o městu:
Adresa: Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Právní forma: Město – územně samosprávný celek
IČO: 00282740
Telefonické spojení: 544 224 336, 544 224 218
Fax: 544 224 778
E-mailová adresa: info@ujezdubrna.cz
Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u KB Brno-venkov
Číslo účtu: 4925641/0100

Počet obyvatel k 01.01.2020: 3 387
Počet obyvatel k 31.12.2020: 3 377

Počet členů zastupitelstva v roce 2020:     15
Počet veřejných zasedání:       4

V roce 2020 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města, komise stavební, 
komise životního prostředí, komise kulturně - školská, komise sociálně - zdravotní, komise 
pro sport, komise inventarizační a likvidační, komise pro rozvoj města.

Zpracování agendy úřadu:    
Veškerá agenda je počítačově zpracována programem TRIADA MUNIS 2000. Podpůrně je 
pro oblast fakturace využíván program SQL EKONOM od společnosti Softbit Software s.r.o.. 
Městská policie využívá pro svoji činnost software MP Manager (Událostní informační 
systém pro řízení procesů obecních policií) od společnosti FT Technologies, a.s.

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2020:

Městské zastupitelstvo v roce 2020 vydalo 4 nové Obecně závazné vyhlášky:

1) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 1/2020, o místním poplatku 
ze psů.

2) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 2/2020, o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství.

3) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 3/2020, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

4) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 4/2020, o místním poplatku ze psů 
a o evidenci psů.

Město Újezd u Brna je členem Mohyla míru – Austerlitz o.p.s., Svazu měst a obcí, DSO 
Region Cezava a Sdružení obcí a svazku obcí, z.s.
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Rozpočet za rok 2020

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době: od 22.11.2019 do 10.12.2019. Rozpočet na rok 2020 
byl schválen v Zastupitelstvu města usnesením č. 10, bod č. 26 dne 9.12.2019.

Příjmy celkem: 71 974,50 tis. Kč.
Výdaje celkem:          104 936,10 tis. Kč.
Financováním salda příjmů a výdajů: 32 961,60 tis. Kč.

V průběhu roku bylo schváleno 11 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtu 
nebo přesunu mezi položkami v rámci rozpočtu.

Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách za rok 2020 v Kč je následující:

Daňové příjmy 49 970 900,00 Kč
Nedaňové příjmy 12 008 500,00 Kč
Kapitálové příjmy 0,00 Kč
Přijaté transfery 9 004 000,00 Kč
Konsolidace příjmů 1 318 300,00 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci 69 665 100,00 Kč

Běžné výdaje 69 754 200,00 Kč
Kapitálové výdaje 34 190 800,00 Kč
Konsolidace výdajů 1 318 300,00 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci 102 626 700,00 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -32 961 600,00 Kč
Financování 32 961 600,00 Kč

Struktura skutečných příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2020 v Kč je následující:

Daňové příjmy 51 911 173,81 Kč
Nedaňové příjmy 14 477 155,76 Kč
Kapitálové příjmy 376 222,00 Kč
Přijaté transfery 9 003 722,00 Kč
Konsolidace příjmů 1 318 221,00 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci 74 450 052,57 Kč

Běžné výdaje 51 865 376,82 Kč
Kapitálové výdaje 8 214 206,15 Kč
Konsolidace výdajů 1 318 221,00 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci 58 761 361,97 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 15 688 690,60 Kč
Financování - 15 688 690,60 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadě 
u účetní úřadu – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů nebo na webových stránkách 
http://ujezdubrna.imunis.cz/rr.

http://ujezdubrna.imunis.cz/rr
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Majetek města – inventarizace

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena na základě příkazu k provedení 
inventarizace – plánu inventur, který vydala starostka města dne 02.11.2020. Zpráva 
o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2020 byla projednána na zasedání Rady 
města dne 21.01.2021. V zápise o provedených inventurách je uvedeno, že dílčí 
inventarizační komise provedly na základě stavu účtů majetku v účetnictví fyzické kontroly 
a bylo zjištěno, že konečný stav účtů v inventarizaci odpovídá skutečným stavům, zjištěným 
při fyzických kontrolách.

Celková hodnota majetku k 31. 12. 2020 netto činí 596 674 920,23 Kč.

Přehled pořízeného majetku v roce 2020 je obsažen v příloze č. 3 a je k nahlédnutí 
na městském úřadě v kanceláři účetní města.

Účetní závěrka Města Újezd u Brna

Hospodářský výsledek za rok 2020 činí 14 349 030,41 Kč.

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích 
a Přehled o změnách vlastního kapitálu jsou obsaženy v příloze č. 4 a jsou k nahlédnutí 
na městském úřadě v kanceláři účetní úřadu. 

Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Újezd u Brna

Podle schváleného rozpočtu obdržela základní škola od svého zřizovatele v roce 2020 dotaci 
na provoz ve výši 2 400 000,00 Kč. 

Na provozu školy se v letošním roce podepsala pandemie nemoci Covid -19, což se projevilo 
ztrátou v doplňkové činnosti. Z důvodu omezení provozu skončila doplňková činnost za rok 
2020 ve ztrátě 108 721,38 Kč. K této situaci došlo vůbec poprvé za celou dobu provozování 
doplňkové činnosti, protože za normálních okolností je tato činnost zisková. 

Během školních prázdnin došlo ke změně ve vedení školy, ve funkci ředitelky skončila 
PaedDr. Jaroslava Olšanská a nastoupil nový pan ředitel Mgr. Vladan Kupsa. 

Během školních prázdnin bylo vymalováno požární schodiště, opraveno kanalizační potrubí 
v kabinetech fyziky a chemie a  byla provedena rekonstrukce kabinetu dílen (nová podlaha, 
výmalba, vestavěné skříně). Ještě v únoru byla vymalována tělocvična a vrátnice, kde bylo 
nalepeno také nové linoleum. 

Nový pan ředitel se zaměřil také na zabezpečení online výuky pro žáky. Již počátkem září 
jsme nakoupili 25 ks nových notebooků, aby všichni pedagogové měli vlastní NB. Stávající 
notebooky byly připraveny na zapůjčení žákům. V říjnu bylo přikoupeno dalších 10 ks NB, 
které byly uhrazeny z mimořádné dotace od zřizovatele ve výši 80 000,00 Kč.  Rovněž jsme 
obdrželi mimořádnou dotaci z MŠMT na technické vybavení školy ve výši 488 544,00 Kč. 
Z této dotace jsme zaplatili již zmíněných 25 ks NB, přikoupili jsme dalších 8 ks NB, 
zakoupili jsme 3 konferenční sady pro online výuku, 17 ks grafických tabletů a 10 ks externí 
mechaniky. Na všechny notebooky jsme zakoupili nové brašny. V únoru vyčerpala škola 
finanční dar z výtěžku sbírky Města Újezd u Brna z roku 2019 ve výši 10 920,00 Kč na koupi 
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nových volejbalových sloupků do tělocvičny.  Z Nadačního fondu byla zakoupena nová 3D 
tiskárna Original Prusa i3 MK35 v hodnotě 26 990,00 Kč.

Celková dotace z MŠMT na mzdy a učební pomůcky činila 26 640 347,00 Kč a byla beze 
zbytku vyčerpána. Dále jsme pokračovali v čerpání dotace z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV), která měla být vyčerpána do konce roku 2020, ale z důvodů 
přerušení výuky a zrušení všech vzdělávacích akcí, byla doba čerpání prodloužena do 31. 3. 
2021. V roce 2020 jsme z této dotace vyčerpali 335 488,52 Kč. 

Výsledek hospodaření základní školy za rok 2020 skončil v hlavní činnosti ziskem 
278 327,48 Kč a v doplňkové činnosti ztrátou ve výši 108 721,38 Kč, celkově je tedy 
hospodářský výsledek kladný ve výši 169 606,10 Kč.  Hospodářský výsledek je také ovlivněn 
tím, že jsme ke konci roku vypověděli smlouvu s dodavatelem plynu a k 31. 12. 2020 nám 
byly vráceny přeplatky ze zaplacených záloh.

Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky - za příspěvkovou organizaci 
ZŠ jsou obsaženy v příloze č. 5 k nahlédnutí na městském úřadě u účetní úřadu po dobu 
vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Újezd u Brna

Dle schváleného rozpočtu obdržela Mateřská škola v Újezdu u Brna v roce 2020 od svého 
zřizovatele dotaci na provozní výdaje ve výši 1 010 000,00 Kč. Kromě toho obdržela 
mimořádnou dotaci ve výši 40 000,00 Kč na pokrytí výdajů za projekt na zahradu MŠ a dále 
15 424,20 Kč na pokrytí postupného doplňování didaktických pomůcek pro MŠ. V říjnu 
obdržela ještě jednu mimořádnou dotaci na pořízení didaktických pomůcek ve výši 
38 604,00 Kč.

V roce 2020 činily výnosy za školné 296 002,00 Kč. Z těchto peněz byly zakoupeny pro děti 
hračky, pohádkové knížky, výtvarný materiál a další pomůcky pro práci s dětmi – celkem 
za 119 253,16 Kč.  Náklady na nákup metodických a didaktických pomůcek pro děti i 
pro pedagogy dosáhly výše 103 956,31 Kč. Z provozní dotace byly většinou hrazeny nákupy 
hygienických potřeb, dezinfekčních a čisticích prostředků, opravy sociálních zařízení a také 
bylo nutné zakoupit 2 nové myčky na nádobí do kuchyněk. V roce 2020 činily celkové 
náklady na spotřebu plynu 162 685,59 Kč. Oproti předcházejícímu roku jsou náklady nižší, 
protože na jaře byla MŠ uzavřena z důvodu pandemie Covid-19 a druhým důvodem je vrácení 
přeplatku k 31. 12. kvůli změně dodavatele.  Vyúčtování odběru elektřiny probíhá měsíčně a 
celkové náklady za rok 2020 činily 104 942,00 Kč, Náklady na spotřebu vody byly také nižší 
než v předcházejícím roce a činily 32 636,66 Kč.

Z MŠMT obdržela mateřská škola na platy a učební pomůcky dotaci ve výši 8 809 428,00 Kč. 
Tato dotace byla beze zbytku vyčerpána.

Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zůstala z loňského roku 
částka ve výši 41 473,84 Kč. Dotace byla zcela vyčerpána na platy školního asistenta a k 31. 
12. 2020 byl projekt ukončen. 

Mateřská škola ukončila hospodaření za rok 2020 s kladným hospodářským výsledkem 
ve výši 103 179,56 Kč.
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Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky - za příspěvkovou organizaci 
MŠ jsou obsaženy v příloze č. 6 k nahlédnutí na městském úřadě u účetní úřadu po dobu 
vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

Město provádí kontroly v příspěvkových organizacích tj. MŠ a ZŠ. Při kontrolách nebyly 
zjištěny nedostatky.

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje
a dotace poskytnuté

Poskytovatel ÚZ Přijato v Kč Vyčerpáno v Kč Vráceno

Úřad práce ČR 13013 120 000 ,00 120 000,00 0,00

Úřad práce ČR 13101 377 726,00 377 726,00 0,00
Všeobecná pokladní správa – volby do 
zastupitelstev krajů a Senátu PČR 98193 94 000,00 73 396,98 20 603,02

Ministerstvo pro místní rozvoj – 
Regenerace sportovního povrchu 
tělocvičny ZŠ

17058 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00

Ministerstvo financí – kompenzační 
bonus v souvislosti s krizovými 
opatřeními v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS Cov-2

98024 4 233 750,00 4 233 750,00 0,00

Jihomoravský kraj – radit a pomáhat 
v Mezigeneračním centru 433 81 000,00 81 000,00 0,00

Jihomoravský kraj – Mezigenerační 
centrum - fasáda 439 100 000,00 100 000,00 0,00

Všechny uvedené dotace byly řádně vyúčtovány.

Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2020 na základě schváleného 
a upraveného rozpočtu

Organizace Částka v Kč Účel

Mohyla Míru – Austerlitz, o.p.s. 9 966,00 Členský příspěvek
Svaz měst a obcí České republiky 15 306,08 Členský příspěvek
Sdružení obcí a svazku obcí, z.s. 20 000,00 Vstupní členský příspěvek
Region Cezava 201 090,00 Členský příspěvek, infotabule, kompostéry

SK Újezd u Brna z.s. 180 000,00
Práce s dětmi, výuka dětí - fotbal, stolní tenis, 
materiální vybavení, cestovné, startovné, 
pronájmy, údržba areálu

Nadační fond JAMIRO 61 588,26 Práce s dětmi, činnost souboru Jamírek, 
činnost organizace

CM Šternovjan, z.s. 25 000,00 Pořízení krojových součástek pro taneční 
soubor

SHM Klub Újezd u Brna, z.s. 60 000,00
Práce s dětmi a mládeží, materiální vybavení 
nízkoprahového klubu, stejnokroje pro 
ministranty, židle do divadelního sálu
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Nadační fond ZŠ Újezd u Brna 100 000,00 Práce s dětmi, činnost organizace

TJ Sokol Újezd u Brna 199 517,95 Práce s dětmi, házená, volejbal, práce 
s dospělými a seniory, činnost organizace

Junák – český skaut, Středisko 
TUMULUS Újezd u Brna 28 000,00 Práce s dětmi a materiální vybavení střediska, 

činnost organizace

Rybáři Újezd u Brna 50 000,00 Práce s dětmi a seniory, rybářské závody, 
práce s dospělými, činnost organizace

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM 59 264,00 Poskytování služeb lidem s těžkým 
zdravotním postižením

Újezdská Rozmarýna, z.s. 36 500,00
Činnost folklorního sdružení, práce 
s dospělými, činnost organizace, vydání CD, 
film – prezentace pro MFF Strážnice 2020

Spolek Vinaři Újezd 80 000,00 Oprava technického zázemí – stavba na p.č. 49
Iveta Kamenická – Babské hody 0,00 Babské hody, práce s dětmi
Ústav vzájemné lidské pomoci, z.s. 0,00 Zahájení provozu

Římskokatolická farnost Újezd u Brna 450 000,00 Oprava krovu a střešního pláště hlavní lodi 
kostela sv. Petra a Pavla

Sbor dobrovolných hasičů Újezd u Brna 27 534,00 Pořádání kulturních akcí SDH pro děti
Chasa Újezd 35 000,00 Petropavelské hody, práce s dětmi
Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické 45 000,00 Podlahářské práce v přístavku kostela 

Rychmanov
Domov u Františka, p.o. 280 000,00 Respirátory, kulturní akce v domově
DFS Šternovjánek, z.s. 25 000,00 Pořízení krojových součástek pro děti
Finanční dary 52 000,00 Finanční gramotnost, pastelkovné

Celkem bylo v roce 2020 poskytnuto na dotacích 2 040 766,29 Kč. 

Město provádí veřejnoprávní kontroly u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města. Příjemci dotace jsou povinni předložit vyúčtování do data uvedeného 
ve „Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Újezd u Brna“. Všechny dotace 
byly vyúčtovány. Dotace Ústavu vzájemné lidské pomoci, z.s. nebyla čerpána a byla vrácena 
v termínu na účet města. V souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu výskytu 
koronaviru SARS Cov-2 nemohly být pořádány všechny plánované akce a dotace na „Babské 
hody, které se nekonaly, byla vrácena na účet města. Dále nebyly dotace plně čerpány Sborem 
dobrovolných hasičů ve výši 2 466,00 Kč, Nadačním fondem Jamiro ve výši 63 411,74 Kč a 
TJ Sokolem ve výši 1 482,05 Kč. Všechny dotace byly v řádném termínu vyúčtovány a vratky 
zaslány na účet města.

Stav úvěrů ke dni 31.12.2020

V roce 2020 nebyly uzavřeny nové smlouvy o úvěru.
Úvěrující banka Účel Částka

KB Brno – venkov stavba ČOV                                      1 316 000,00 Kč
KB Brno – venkov nákup domu č.p.170                                    splacen v 8/2020
KB Brno – venkov přestavba ubytovny na hřišti 1 486 300,00 Kč
KB Brno – venkov revitalizace Nad Sklepy 515 600,00 Kč
KB Brno – venkov Revitalizace Nám. Sv. Jana 759 600,00 Kč
Celkem ke dni  31.12.2020 4 077 500,00 Kč
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Výběrová řízení v roce 2020

Město v roce 2020 vyhlásilo jednu nadlimitní veřejnou zakázku na „Sběr, svoz a likvidaci 
odpadu“. Dále město vyhlašovalo výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu. 
Při vyhlašování postupuje Město Újezd u Brna dle platné Směrnice pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu s účinností od 17. 1. 2017. 
Seznam veřejných zakázek vyhlášených v roce 2020 je uveden v příloze č. 7.

Město Újezd u Brna nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace 
byly účtovány v rámci rozpočtu.

Město je od 1. 5. 2009 registrováno jako plátce DPH z ekonomických činností.

Město Újezd u Brna má uzavřeny všechny pojistné smlouvy na majetek s pojišťovnou 
Kooperativa, a.s.

Město Újezd u Brna ke dni 31.12.2020 vykazuje na základním běžném účtu u KB Brno-
venkov zůstatek v celkové výši 34 725 992,62 Kč, na účtu u KB Brno – venkov zůstatek 
ve výši 161 866,17 Kč,  na účtu u ČNB zůstatek ve výši 16 393 068,87 Kč. Zůstatek účtu 231 
navazuje na výpisy z výše uvedených peněžních ústavů ke dni 31.12.2020.

Fond obnovy vodohospodářského majetku

V roce 2014 byl na základě rozhodnutí zastupitelstva města zřízen běžný účet u Komerční 
banky, a.s., na kterém jsou vedeny finanční prostředky Fondu financování a obnovy 
vodohospodářského majetku. Zůstatek na tomto účtu činí k 31.12.2020 částku 
5 704 940,61 Kč. Zůstatek účtu 236 navazuje na výpis z banky ke dni 31.12.2020. Příjmy 
fondu byly v roce 2020 tvořeny převodem finančních prostředků ve výši 1 318 221,00 Kč 
a úrokem z účtu ve výši 488,16 Kč. Výdaje fondu v roce 2020 představovaly oprava míchadla 
ve výši 138 954,00 Kč. Poplatky za vedení účtu byly ve výši 24,70 Kč. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

Přezkoumání hospodaření provedla Firma TOP AUDITING s.r.o. Brno, číslo oprávnění 
Komory auditorů č. 47, na základě uzavřené smlouvy ze dne 20.02.2018 mezi objednavatelem 
a firmou zastoupenou JUDr. Antonínem Husákem (oprávnění auditora KAČR č. 098). 
Přezkoumání jménem auditorské společnosti prováděl JUDr. Antonín Husák, Bc. Leona 
Ratajská, Ing. Marcela Gregorová.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 
předpisů, v termínu 02.11.2020 - 03.11.2020 (dílčí přezkoumání) a od 22.02.2021 
do 23.02.2021 (závěrečné přezkoumání a vypracování zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2020).

Závěr z přezkoumání 
a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky, 
b) nezjistili jsme rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření 

územního celku v budoucnosti,
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c) podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného 
majetku na celkovém majetku územního celku:
Ukazatel Podíl v %
Podíl pohledávek na rozpočtu 1,48
Podíl závazků na rozpočtu 6,41
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 1,33

Seznam příloh
Příloha č. 1 – Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020
Příloha č. 2 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 - 12 M
Příloha č. 3 – Přehled pořízeného majetku za rok 2020
Příloha č. 4 – Účetní závěrka za Město Újezd u Brna
Příloha č. 5 – Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci Základní škola
Příloha č. 6 – Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci Mateřská škola
Příloha č. 7 – Seznam veřejných zakázek

Vypracovala: Ing. Jana Jarošová  

 
Závěrečný účet města v tištěné podobě v plném znění včetně příloh je k nahlédnutí 
na městském úřadu v kanceláři účtárny vždy v pondělí a ve středu od 15:00 do 17:00 hodin a 
v elektronické verzi na webových stránkách města.

                                                            
Ing. Marie Kozáková

                                                                                          starostka

Vyvěšeno na úřední desce:   09.04.2021
Sňato z úřední desky:           26.05.2021
Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne:  24.05.2021


		2021-05-31T09:41:56+0000
	Not specified




