,

Závěrečný účet Města Vjezd u Brna za rok 2013
/zpracovaný na základě § 17 zákona
rozpočtů, ve znění platných předpisů!

Č.

25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Údaje o městu:
Adresa:
Právní forma:
IČO:
Telefonické spojení:
Fax:
E-mailová adresa:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Újezd u Brna, Komenského 107,66453
Město - územně samosprávný celek
00282740
544224336,544224218
544224778
info@ujezdubrna.cz
základní běžný účet zřízen u KB Brno-venkov
4925641/0100

Újezd u Brna

3.127 ,
3.137

Počet obyvatel k 01.01.2013:
Počet obyvatel k 31.12.2013:

Počet členů zastupitelstva v roce 2013:
Počet veřejných zasedání:

15
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V roce 2013 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města, komise stavební,
komise životního prostředí, komise kulturní, komise sociální a zdravotní a komise likvidační.
Zpracování agendy úřadu:

Veškerá agenda je počítačově zpracována programem
TRIADA MUNIS 2000.

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2013:
Městské zastupitelstvo v roce 2013 nevydalo nové Obecně závazné vyhlášky.
Město Újezd u Brna je členem Mohyla míru - Austerlitz o.p.s. a členem Svazu měst a obcí.
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet byl zveřejněn v době: od 06.11.2012 do 06.12.2012 a schválen v Zastupitelstvu
města usnesením Č. 21, bod Č. 4 dne 17.12.2012.

35.107,10 tis. Kč.
36.161,80 tis. Kč.
1.054,70 tis. Kč.

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Financováním salda příjmů a výdajů:

V průběhu roku bylo schváleno 11 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtu
nebo přesunu mezi položkami v rámci rozpočtu.
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Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách za rok 2013 v tis. Kč je následující:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery /dotace/
Přijmy celkem

24822,10
10 977,30
95,20
2332,70
38227,30

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

35007,30 Kč
9890,60 Kč
44897,90 Kč

Výda.ie celkem

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

-667060 Kč
6670,60 Kč
Struktura skutečných příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 v Kč je následující:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy po konsolidaci
Skutečné příjmy v roce 2013

33379781,53
12 392 449,62
726 750,00
2 332 386,00
48831 367,15
48830367,15

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje po konsolidaci
Výdaje celkem

32 673 868 22 Kč
6757007,13 Kč
39429 875 35 Kč
39 429 875,35 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování

9400491,80 Kč
- 9 400 491,80 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze
2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadě
u účetní úřadu - výkaz FIN 2-12, rozbor čerpáni příjmů a výdajů.
č.

Majetek města - inventarizace
lnventarizace majetku pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2013 na základě
pokynu starosty města. Zpráva o inventarizaci majetku pohledávek a závazků za rok 2013
byla projednána na zasedání Zastupitelstva města dne 13.01.2014. 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 činí 548.800.713,41 Kč.
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Účetní závěrka Města Újezd u Brna
Zastupitelstvo města schválilo dne 10.02.2014 usnesením Č. 1 účetní závěrku Města Újezd
u Brna za rok 2013. Současně Zastupitelstvo města schválilo ho podářský výsledek za rok
2013 ve výši 11.728.00269 Kč.
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou obsaženy v příloze
a jsou k nahlédnutí na městském úřadě v kanceláři účetní úřadu.

Č.
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Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Újezd u Brna
Dle schváleného rozpočtu obdržela Základní škola Újezd u Brna od svého zřizovatele dotaci
ve výši 2.300.000,00 Kč. Na školném ve školní družině se vybralo 49.200,00 Kč a za sběr
starého papíru jsme od firmy A.S. A. obdrželi částku 20.75800 Kč.
Doplatek za spotřebu plynu činil částku 106.250,15 Kč a doplatek za elektřinu 9.542,00 Kč.
Za odběr vody jsme zaplatili celkem 61.808,00 Kč.
a opravy a revize vynaložila základní škola téměř 275.00000 Kč. Mezi nejnákladnější
opravy provedené v loňském roce patří oprava střechy a části fasády nad reditelnou v ceně
45.723,00 Kč, dále oprava podlahy a nalepení PVC na chodbě ve 3. patře přístavby v ceně
26.043,51 Kč, montáž lapače tuků do sběrné nádrže a vyčištění odpadů ze školní jídelny
v celkové ceně 51.178,00 Kč, vymalování družiny a schodiště v ceně 16.818 00 Kč. Také
proběhla výměna oplocení školního pozemku kterou provedli členové pracovní skupiny
Města Újezd u Brna. áklady na nákup materiálu činily více než 30.000,00 Kč.
Základní škola obdržela od svého zřizovatele také několik mimořádných účelově zaměřených
dotací v celkové výši 605.441,60 Kč. V měsíci únoru obdržela dotaci 99.296,00 Kč
na zakoupení nadstandardních učebních pomůcek. Jednalo se o Vernier přístroj do fyziky,
vizualizér do učebny přírodopisu, prezentéry promítací plátna, dataprojektory a CD
přehrávače pro výuku jazyků. Při vyúčtování dotace bylo na účet města vráceno 34400 Kč.
V březnu to byla dotace 17.000,00 Kč na částečnou úhradu nákladů na výuku plavání
pro žáky 2. a 3. ročníku ZŠ. V květnu byla poskytnuta dotace ve výši 21.489,60 Kč školní
jídelně na nákup nových plechů na pečení a dotace ve výši 100.000 00 Kč na vybavení dvou
učeben interaktivními tabulemi. V červenci byla poskytnuta dotace ve výši 93.000,00 Kč jako
příspěvek na rekreaci zaměstnanců školy. V měsíci září obdržela škola dotaci v celkové výši
265.000,00 Kč na nákup nábytku do 2 učeben (200.00000 Kč) zakoupení kopírky
do sborovny (35.000,00 Kč), dokončení naučné stezky na školní zahradě (10.000,00 Kč) a
vybavení školní jídelny (20.000,00 Kč). V prosinci byla poskytnuta školní jídelně další dotace
ve výši 10.000 00 Kč na nákup plošinového vozíku nástěnné sprchy a plátkovače
ke kuchyňskému robotu.
V roce 2013 základní škola dočerpala zbytek dotace z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost na akci ,EU peníze školám ve výši 108.631 00 Kč a k 31. 8. 2013
byl projekt ukončen. a celý projekt bylo vyčerpáno 1.846.943,00 Kč.
Z Ministerstva životního prostředí obdržela Základní škola Újezd u Brna dotaci na projekt
"Naučná stezka přírodní zahradou' ve výši 62.000,00 Kč na úpravu a rozšíření školní
zahrady.
Dotace ze státního rozpočtu na r. 2013 činily 13.050.00000 Kč a byly beze zbytku vyčerpány.
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Výsledek hospodaření Základni školy Újezd u Brna za rok 2013 v hlavní činnosti skončil
ztrátou ve výši 6.712,20 Kč, v doplňkové činnosti ziskem 69.594,57 Kč, celkově tedy činí
hospodářský výsledek částku 62.88237 Kč.
Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky - za příspěvkovou organizaci
ZŠ jsou obsaženy v příloze Č. 4 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 Újezd u Brna v roce 2013 od zřizovatele
dotaci na provozní výdaje ve výši 900.000,00 Kč. Výnosy za úplatu za vzdělávání (školné)
v roce 2013 činily 239.06000 Kč. Z těchto peněz se nakoupily pro děti především naučné
knihy CD, DVD didaktické hračky výtvarný materiál a další pomůcky pro práci s dětmi celkem za 83.560,00 Kč. Mateřská škola se také aktivně zapojila do sběru starého papíru a
výtěžek z této činnosti činil 11.794,00 Kč.
V měsíci květnu obdržela mateřská škola mimořádnou dotaci ve výši 15.00000 Kč
na zakoupení myčky na nádobí, druhou myčku si' zakoupila z vlastního rozpočtu. Také byly
zakoupeny nové archivační skříně do ředitelny v hodnotě 9.353 00 Kč. V říjnu bylo uvedeno
do provozu elektrické mycí zařízení v hodnotě 55.085,00 Kč, které bylo uhrazeno
z prostředků investičního fondu.
áklady na spotřebu plynu činily v loňském roce 364.838 33 Kč, doplatek při vyúčtování
činil 6.63833 Kč.
áklady na spotřebu elektřiny činily 125.925,00 Kč a doplatek
při vyúčtování činil pouzel.575,00 Kč. áklady na vodu činily za celý rok 29.289,67 Kč.
Na opravy a revize vynaložila mateřská škola téměř 143.000,00 Kč. apř. za malování se
zaplatilo 16.80000 Kč úprava kuchyňských linek pro zabudování myček přišla na 18.48900
Kč, výměna nádržek a vyčištění odpadů na WC na 14.115,00 Kč, revize elektrických
spotřebičů na 10.250,00 Kč a revize plynové kotelny na 25.57093 Kč. Protože náklady
na opravy byly opravdu vysoké a hrozilo, že by hospodaření mateřské školy mohlo skončit
ztrátou, požádali jsme Radu města o převedení finančních prostředků ve výši 90.000,00 Kč
z investičního fondu do rozpočtu.
Z MŠMT obdržela mateřská škola dotaci ve výši 3.967.000,00 Kč. Tato dotace byla zcela
vyčerpána.
Mateřská škola ukončila hospodaření za rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem (díky
umožnění převodu financí z investičního fondu) ve výši 38.670 77 Kč.
Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky - za příspěvkovou organizaci
MŠ jsou obsaženy v příloze Č. 5 k nahlédnutí na městském úřadě u účetní úřadu po dobu
vyvěšení návrhu závěrečného účtu.
Město provádí kontroly v příspěvkových
zjištěny významné nedostatky.

organizacích tj. MŠ a ZŠ. Při kontrolách nebyly
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Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje
a dotace poskytnuté
ÚZ

Přijato
celkem

13101
13234
14004

220916,00
635087,00
80520,00

220916,00
635087,00
80520,00

551

300000,00

292751,84

531

200000,00

000

0,00

Dotace na volby PSPCR
98071
Všechny uvedené dotace byly řádně vyúčtovány.

52000,00

34276,50

17 723,50

Poskytovatel
Vřad práce ČR
Vřad práce CR
JMK-hasiči
JMK - na výstroj a výzbroj oprava
motorové stříkačky - hasiči
JMK - na pořízení policejního vozu
Dotace čerpána v roce 2014

Neinvestiční a investiční
a upraveného rozpočtu

Vyčerpáno
v roce 2013

Vráceno
0,00
0,00
0,00
7248,16

příspěvky poskytnuté v roce 2013 na základě schváleného

Organizace
Členský příspěvek Austerlitz
Clenský příspěvek Svaz měst a obcí
SK Vjezd u Brna
NF Jamiro
Svaz diabetiků
Sa1esiánské hnutí mládeže
Nadační fond ZŠ
TJ Sokol
Junák
OS Rybáři
DPS Sokolnice
OS Ujezdská Rozmarýna
OS Naše malé dítě
Dance Sport
Alena Zmrzlá

Částka

Účel

9381,00
10770,80
176 155,60 práce s dětmi, nové hráčské lavice, ozvučení
20000,00 na činnost s dětmi
15000,00 na činnost organizace
29000,00 práce s dětmi a materiální vybavení organizace
30000,00 práce s dětmi
26806,00 práce s dětmi
15000,00 materiální vybavení střediska
32978,00 činnost sdružení a práce s dětmi
8950,00
17000,00
165000,00
10000,00
22000,00

kovaná zvonička, oprava vjezdu
činnost folklorního sdružení
na mzdové prostředky pro vychovatelku
Brno Open 2013 - Bitva tří císařů
Babské hody
oprava budovy farního úřadu, Česká mše
vánoční, farní den
živý betlém

Římskokatolická farnost

4898000

Křídla-sdružení pro rodinua mládež

3961,00
10000,00 podpora členů sportovního družstva SDH
35 000,00 Petropavelské hody
15000,00 vydání CD - písničky z Brněnska

SDH Vjezd u Brna
Chasa Vjezd
Soubor Gajdoši Brno
Občanské sdružení ADRA
Kateřina Fotopulu

6600,00 na bangladéšské děti - Khya
1 000,00 příspěvek na pořízení invalido vozíku
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Celkem bylo v roce 2013 poskytnuto na příspěvcích 708.582,40 Kč.
Město provádí veřejnoprávní kontroly u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory
z rozpočtu města. Příjemci příspěvku jsou povinni předložit vyúčtování do data uvedeného
ve "Smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města". Všechny
příspěvky byly ve stanovených termínech vyúčtovány.

Stav úvěrů ke dni 31.12.2013
Úvěrující banka
KB
KB
KB
KB
KB

Brno
Brno
Brno
Brno
Brno

-

Účel

venkov
venkov
venkov
venkov
venkov

1 512000,00
2520000,00
3 894800,00
824600,00

budova Telecomu
smuteční síň
stavba ČOV
stavba výtahu
nákup domu č.p.170
,

Celkem ke dni 31.12.2013

Částka

3707310,00
12458710,00

V červnu 2013 byl splacen úvěr na dostavbu DPS a v měsíci říjnu 2013 byl splacen úvěr
na nákup hasičského auta.
Výběrová řízení v roce 2013
Město v roce 2013 vyhlašovalo výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu. Jednalo
se např. o výběrová řízení "Energetický audit tělocvična ZŠ a budova radnice", "Zateplení
objektu radnice včetně výměny otvorových prvků" ajiné akce.
Ověřováním
nedostatky.

postupů

při zadávání

veřejných

zakázek malého

rozsahu nebyly zjištěny

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 na stočné, poplatek z KTV za hlášení
MR, za poplatky na sběrném dvoře a za ostatní nahodilé příjmy.
Město Újezd u Brna má uzavřeny všechny pojistné smlouvy na majetek s pojišťovnou
Kooperativa, a.s.
Město Újezd u Brna ke dni 31.12.2013 vykazuje na základním běžném účtu u KB Brnovenkov zůstatek v celkové výši 15.623.55694 Kč na účtu u Č OB zůstatek 169.515,41 Kč,
na účtu dotací 116,48 Kč a na účtu u Č B zůstatek ve výši 709.561,07 Kč. Zůstatek účtu 231
navazuje na výpisy z výše uvedených peněžních ústavů ke dni 31.12.2013.
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013
Přezkoumáni hospodaření provedla Firma TOP AUDITING S.r.o. Brno číslo oprávnem
Komory auditorů Č. 47, na základě uzavřené smlouvy ze dne 9.2.2010 mezi objednavatelem a
firmou zastoupenou JUDr. Antonínem Husákem (oprávnění auditora KAČR Č. 0098, licence
auditora ÚDVA Č. 236). Přezkoumáni jménem auditorské společnosti prováděl JUDr. Antonín
Husák, Ing. Jan Temel a Vladimír Šrytr.
Přezkoumáni bylo provedeno v souladu se zákonem Č. 420/2004 Sb. o přezkoumáváni
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších
předpisů, v termínu od 26.08.2013 - 28.08.2013 (příprava dokladů a dílčí přezkum)
a od 03.02.2014 do 05.02.2014 (provedeny závěrečné práce a vypracováni zprávy o výsledku
přezkoumáni hospodaření za rok 2013).
Při přezkoumáni bylo ověřeno dodržováni povinností uložených zákonem Č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími předpisy a vedení účetnictví
v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb. o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho
provedení a souladu hospodařeni s finančnimi prostředky ve srovnání s rozpočtem, zákon
č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon Č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve zněni pozdějších předpi Ů.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Seznam příloh
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

Č.
Č.
Č.
Č.
Č.

12345-

Plné zněni zprávy o přezkoumáni hospodařeni za rok 2013
Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu FIN 2 - 12 M
Účetni závěrka za Město Újezd u Brna
Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci Základni škola
Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci Mateřská škola

Vypracovala: Ing. Jana Jarošová

r. J
Vyvěšeno na úřední desce: 19.03.2014
Sňato z úřední desky:
04.04.2014
Schváleno na zasedáni zastupitelstva města dne:
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14. 04. 2014

Hradil, Th.D.
starosta

