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                    Naše značka: 3783/2022/UUB/Jar

   

Závěrečný účet Města Újezd u Brna za rok 2021 
/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 

E-mailová adresa: e-posta@ujezdubrna.cz 

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u KB Brno-venkov 

Číslo účtu: 4925641/0100 

 

Počet obyvatel k 1. 1. 2021: 3 377 

Počet obyvatel k 31. 12. 2021: 3 384 

 

Počet členů zastupitelstva v roce 2021:     15 

Počet veřejných zasedání:       7 

 

V roce 2021 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 2021: 

 

Městské zastupitelstvo v roce 2021 vydalo 7 nových Obecně závazných vyhlášek: 

 

1) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 1/2021, o místním poplatku 

z pobytu. 

2) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 2/2021, o místním poplatku 

ze psů. 

3) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 3/2021, o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

4) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 4/2021, o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství. 

5) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 5/2021, k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje 

používání zábavní pyrotechniky. 

6) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 6/2021, kterou se zakazuje 

konzumace alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. 

7) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 7/2021, o nočním klidu. 
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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. 

 

Město Újezd u Brna má podíl ve společnostech: Bytové družstvo Újezd u Brna, družstvo, 

KTS Ekologie, s.r.o., Společenství vlastníků bytových jednotek Rozprýmova 967, 968. 

 

Rozpočet za rok 2021 

 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době: od 20. 11. 2020 do 8. 12. 2020. Rozpočet na rok 2021 

byl schválen v Zastupitelstvu města usnesením č. 13/14ZM/2020, dne 7. 12. 2020. 

 

Příjmy celkem:     63 824,20 tis. Kč. 

Výdaje celkem:             104 103,30 tis. Kč. 

Financováním salda příjmů a výdajů:  40 279,10 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 2021 v Kč je následující: 

 

Daňové příjmy 46 451 100,00 Kč 

Nedaňové příjmy 11 590 200,00 Kč 

Kapitálové příjmy 0,00 Kč 

Přijaté transfery 5 844 100,00 Kč 

Konsolidace příjmů 1 318 300,00 Kč 

Příjmy celkem po konsolidaci 62 567 100,00 Kč 

 

Běžné výdaje 62 567 100,00 Kč 

Kapitálové výdaje 63 338 000,00 Kč 

Konsolidace výdajů 1 318 300,00 Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci 102 846 200,00 Kč 

 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -40 279 100,00 Kč 

Financování 40 279 100,00 Kč 

 

Struktura skutečných příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2021 v Kč je následující: 

 

Daňové příjmy 56 739 150,06 Kč 

Nedaňové příjmy 17 077 159,74 Kč 

Kapitálové příjmy 925 629,00 Kč 

Přijaté transfery 5 844 001,03 Kč 

Konsolidace příjmů 1 318 266,00 Kč 

Příjmy celkem po konsolidaci 75 616 562,90 Kč 

 

Běžné výdaje 49 758 136,19 Kč 

Kapitálové výdaje 25 858 426,71 Kč 

Konsolidace výdajů 1 318 266,00 Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci 74 298 296,90 Kč 

 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 1 969 379,93 Kč 

Financování - 1 969 379,93 Kč 
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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. 

 

 

Majetek města – inventarizace 

 

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena na základě příkazu k provedení 

inventarizace ze dne 29. 10. 2021 a v souladu s plánem inventur, který vydala starostka města 

dne 15. 11. 2021. Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2021 byla 

projednána na zasedání Rady města dne 21. 3. 2022. 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. 2021 netto činí 584 387 812,26 Kč. 

 

Přehled pořízeného majetku v roce 2021 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 2021 činí 1 703 549,51 Kč. 

 

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha účetní závěrky 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 za rok 2021 dotaci 

na provoz ve výši 2 500 000,00 Kč.  

 

Hned na začátku roku 2021 došlo ke změnám dodavatelů energií, kdy jsme přešli 

ke společnostem E. ON Energie, a.s. (plyn) a BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. (elektřina). 

Také v roce 2021 se na provozu školy podepsala pandemie nemoci Covid-19, kdy se během 

2. pololetí školního roku střídala prezenční výuka s distanční. V době nepřítomnosti žáků 

ve škole se stihly vymalovat šatny a zrekonstruovat jazyková učebna. Do jazykové učebny 

byly zakoupeny 2 vestavěné skříně za 44 120,00 Kč a do venkovní učebny na školním dvoře 

byly vyrobeny 4 sety lavic a stolů v hodnotě 57 112,00 Kč.  Během školních prázdnin se 

malovalo ve školní jídelně a také probíhala rekonstrukce nového kabinetu pro asistenty 

pedagogů, učebny pro přípravnou třídu a kanceláře pro mzdovou účetní. S těmito 

rekonstrukcemi souvisí i nákupy nového nábytku a výměny starého. Učebna přípravné třídy je 

současně učebnou pro 3. oddělení školní družiny, a proto byla vybavena kromě nového 

nábytku také videotelefonem.  

 

http://ujezdubrna.imunis.cz/rr
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Protože se v posledních letech neustále zvyšuje počet zaměstnanců ve škole, rozhodlo se 

ředitelství školy ukončit k 31. 12. 2021 spolupráci s externí firmou, která zpracovávala mzdy, 

a zaměstnat vlastní mzdovou účetní.  Pro ni byl zakoupen mzdový program Avensio od firmy 

Alfa Software v hodnotě 35 937,00 Kč. Na podzim byly uvedeny do provozu nové webové 

stránky školy, za které jsme zaplatili 64 000,00 Kč. Také bylo nutné provést výměnu několika 

dosluhujících dataprojektorů ve třídách, které byly uhrazeny jednak z prostředků z MŠMT, 

jednak z prostředků Nadačního fondu. K těmto nákladům přibyly ještě náklady za stočné 

použité vody a vody srážkové v celkové výši 78 321,55 Kč.  V měsíci září došlo k ukončení 

činnosti dodavatele elektrické energie Bohemia Energy entity s.r.o a byli jsme nuceni odebírat 

elektřinu od dodavatele poslední instance za podstatně vyšší cenu. Na zvýšené náklady 

na stočné a elektřinu nám poskytl zřizovatel mimořádnou dotaci ve výši 210 000,00 Kč a také 

jsme čerpali prostředky z rezervního fondu ve výši 95 832,00 Kč. 

 

Celková dotace z MŠMT na mzdy a učební pomůcky činila 29 265 876,00 Kč a byla beze 

zbytku vyčerpána.  Dále jsme pokračovali v čerpání dotace z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jedna část programu byla ukončena k 30. 6. 2021 a hned na ni 

navazovala další část, kterou budeme čerpat až do 31. 12. 2022. Z této dotace je převážně 

hrazena činnost školního psychologa a nově také speciálního pedagoga. 

 

I přes finanční podporu ze strany zřizovatele skončilo hospodaření školy ztrátou 

56 486,82 Kč. Zvýšené náklady na energie a vodu se samozřejmě projevily i v doplňkové 

činnosti, která skončila se ztrátou 37 774,21 Kč. Celkem tedy představuje výsledek 

hospodaření za rok 2021 ztrátu ve výši 94 261,03 Kč. Tato ztráta bude uhrazena z rezervního 

fondu. 

 

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 2021 od svého 

zřizovatele dotaci na provozní výdaje ve výši 1 703 000,00 Kč a na školném se vybralo 

242 646,00 Kč. 

 

V červnu byla zahájena v MŠ rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody, 

vzduchotechniky a další stavební úpravy. Od poloviny června do konce července byla MŠ 

mimo provoz, od srpna byla v provozu 2 oddělení v náhradních prostorách na oratoři 

a na radnici. Od září přibylo další oddělení v domečku na školním dvoře. V srpnu vařily 

obědy paní kuchařky v kuchyni v základní škole, od září se přestěhovaly do kuchyně v DPS. 

Za pronájem prostor na oratoři zaplatila MŠ 20 000,00 Kč a za domeček na školním dvoře 

7 500,00 Kč. Dále uhradila MŠ městskému úřadu náklady ve výši 17 224,84 Kč za energie 

a vodu, které spotřebovaly během pobytu v prostorách DPS. Souběžně hradila i náklady 

na energie a vodu v MŠ, navíc přibyly náklady za stočné za spotřebovanou vodu a vodu 

srážkovou. Zřizovatel poskytl MŠ mimořádnou dotaci ve výši 767 652,90 Kč na výměnu 

podlahových krytin ve třídách. Výměnu krytů na topení ve výši 282 904,00 Kč uhradila MŠ 

z rezervního a reprodukčního fondu. Ze svého rozpočtu dále hradila nákup nových šatních 

skříněk, které stály 274 800,00 Kč, zastínění pískoviště 83 957,00 Kč a školní tabuli 

do venkovní učebny v hodnotě 28 215,00 Kč. Zahradní dřevěný domeček v ceně 
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36 750,00 Kč byl uhrazen z příspěvků rodičů na transparentním účtu. Rekonstrukce MŠ byla 

ukončena na konci října a provoz byl zahájen 22. 11. 2021. I když celou rekonstrukci finančně 

zajišťoval zřizovatel, vzniklo mnoho dalších nákladů, které bylo nutné provést, aby byl 

zajištěn bezpečný provoz mateřské školy a které financovala MŠ ze svého rozpočtu. Byly to 

např. opakované opravy plynových kotlů, stěhování a montáž nábytku zpět do tříd, úprava 

kuchyňských linek, revize a zapojení elektrických spotřebičů, výroba roštů, úprava plochy 

na školní zahradě. Tyto náklady se vyšplhaly do takové výše, že mateřská škola ukončila 

hospodaření za rok 2021 se záporným hospodářským výsledkem ve výši 114 308,11 Kč. 

Protože v rezervním fondu, ani v reprodukčním fondu není dostatek peněz na pokrytí ztráty, 

bude ji muset uhradit z rozpočtu na rok 2022. 

 

Z MŠMT obdržela mateřská škola na platy a učební pomůcky dotaci ve výši 9 483 248,00 Kč. 

Tato dotace byla beze zbytku vyčerpána. Z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) obdržela MŠ dotaci ve výši 381 300,00 Kč.  Dotace byla čerpána 

na platy školního asistenta a k 31. 12. 2021 bylo vyčerpáno 181 273,04 Kč. Zbývající peníze 

budou čerpány v následujícím roce, kdy bude projekt ukončen. 

 

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 Újezd u Brna provádí u zřízených příspěvkových organizací tj. MŠ a ZŠ 

veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě. 

 

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 75 000 ,00 75 000,00 0,00 

Úřad práce ČR 13101 412 969,00 412 969,00 0,00 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, prostřednictvím 

Jihomoravského kraje – dotace pro MŠ – 

Šablony III 

33063 381 300,00 381 300,00 0,00 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, prostřednictvím 

Jihomoravského kraje – dotace pro ZŠ – 

Šablony III 

33063 738 903,00 738 903,00 0,00 

Ministerstvo vnitra ČR – dotace pro 

strážníky 
14036 15 000,00 15 000,00 0,00 

Všeobecná pokladní správa – volby do 

Poslanecké sněmovny PČR 
98071 62 000,00 58 548,34 5 451,66 

Ministerstvo financí – kompenzační 

bonus v souvislosti s krizovými 

opatřeními v souvislosti s výskytem 

koronaviru SARS Cov-2 

98037 722 783,03 722 783,03 0,00 

Dotace Státního fondu životního 

prostředí na výsadbu dřevin v Újezdě u 

Brna 

9002 237 120,00 237 120,00 0,00 

Jihomoravský kraj – radíme a pomáháme 

v Mezigeneračním centru 
433 81 000,00 81 000,00 0,00 
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Dotace Státního fondu životního 

prostředí na pořízení vozidla na 

alternativní pohon 

90992 491 260,00 491 260,00 0,00 

 

Všechny uvedené dotace byly řádně vyúčtovány. 

 

 

Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2021 na základě schváleného 

a upraveného rozpočtu 

 

Organizace Částka v Kč Účel 

Nadační fond ZŠ Újezd u Brna 100 000,00 
Práce s dětmi, činnost organizace, pořízení 

3 ks dataprojektorů s příslušenstvím 

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM 43 950,00 
Úhrada části nákladů na poskytované 

služby 

Diecézní charita Brno - Oblastní charita 

Rajhrad 
13 312,00 

Pořízení elektrického zvedáku pro 

imobilní klienty 

Římskokatolická farnost Újezd u Brna 450 000,00 4. etapa obnovy střech kostela  

Chasa Újezd - Dominik Florián 32 716,00 Petropavelské hody, práce s dětmi 

Újezdská Rozmarýna, z.s. 48 500,00 
Pořádání folklorních akcí, autorský film o 

zvycích našich předků, CD Rozmarýny 

Nadační fond JAMIRO 88 463,29 
Práce s dětmi, činnost souboru Jamírek, 

činnost organizace 

SHM Klub Újezd u Brna, z.s. 50 000,00 

Práce s dětmi a mládeží, materiální 

vybavení, pořízení 3 ks PC pro chod 

kroužků a táborů  

CM Šternovjan, z.s. 30 000,00 Pořízení krojových součástek 

DFS Šternojánek, z.s. 50 000,00 
Pořízení krojových součástek pro děti, 

údržba krojů 

SK Újezd u Brna, z.s. 160 000,00 
Projektová dokumentace na rozvoj areálu, 

práce s dětmi, činnost organizace 

Tělocvičná jednota Sokol Újezd u Brna 210 000,00 

Práce s dětmi, házená, volejbal, práce s 

dospělými a seniory, činnost organizace, 

oprava asfaltu na příjezdové komunikaci 

Junák - český skaut, středisko Tumulus 

Újezd u Brna, z.s. 
28 000,00 

Práce s dětmi a materiální vybavení 

střediska, činnost organizace 

Rybáři Újezd u Brna, z.s. 50 000,00 
Práce s dětmi, setkání rybářů seniorů a 

mládeže, činnost rybářského spolku 

Vinaři Újezd, z.s. 55 000,00 
Produkce cimbálové muziky, obnova 

zařízení moštárny včetně stavebních úprav 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Újezd u Brna 
30 000,00 

Ceny a občerstvení pro děti při akcích 

pořádaných SDH 

Sdružení Filia, z.s. 5 000,00 Úhrada části nákladů na elektřinu 

Generace Care z.ú. 152 431,00 Mzdové náklady 
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Domov u Františka, příspěvková 

organizace 
100 000,00 

Pořádání společných aktivizačních, 

kulturních i sportovních akcí, údržba 

zahrady 

Mohyla Míru - Austerlitz, o.p.s  10 113,00 členský příspěvek 

Svaz měst a obcí České republiky 15 567,44 členský příspěvek 

DSO Region Cezava  71 740,00 členský příspěvek 

DSO Region Cezava 152 498,31 kompostéry 

 

 

Poskytnuté finanční dary v roce 2021 na základě schváleného a upraveného rozpočtu 

 

Organizace Částka v Kč Účel daru 

Tady to mám rád, z.s. 50 000,00 
Zaplacení části kupní ceny nemovitosti na provozování 

pobytové sociální služby pro osoby s poruchou autistického 

spektra 

Moravská Nová ves 20 000,00 Finanční pomoc obcím zasaženým tornádem dne 24. 6. 2021 

Hrušky 20 000,00 Finanční pomoc obcím zasaženým tornádem dne 24. 6. 2021 

Lužice 20 000,00 Finanční pomoc obcím zasaženým tornádem dne 24. 6. 2021 

Mikulčice 20 000,00 Finanční pomoc obcím zasaženým tornádem dne 24. 6. 2021 

Hodonín-Pánov 20 000,00 Finanční pomoc obcím zasaženým tornádem dne 24. 6. 2021 

Zdravotní klaun, o.p.s. 10 000,00 Financování programů organizace 

Pastelkovné 29 000,00 Žáci 1. tříd ZŠ 

Finanční gramotnost 30 000,00 Žáci 6. tříd ZŠ 

občan 2 700,00 Sociální výpomoc 

Římskokatolická farnost 

Újezd u Brna 
7 000,00 Česká mše vánoční 

 

Celkem byly v roce 2021 poskytnuty dotace ve výši 1 947 291,04 Kč, finanční dary 

ve výši 228 700,00 Kč. 

 

Město provádí veřejnosprávní 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 poskytnuta, protože 

ze strany ústavu nebyla smlouva podepsána. V souvislosti s krizovými opatřeními přijatými 

z důvodu výskytu koronaviru SARS Cov-2 nemohly být pořádány všechny plánované akce 

a dotace na „Babské hody“ nebyla poskytnuta, smlouva nebyla podepsána z důvodu zrušení 

akce. Dále nebyly dotace plně čerpány, Nadačním fondem Jamiro ve výši 1 536,71 Kč 

a Chasou Újezd u Brna zastoupenou Dominikem Floriánem ve výši 2 284,00 Kč. Spolek 

Vinaři Újezd požádal o možnost čerpání dotace ve výši 41 391 v roce 2022, na základě této 

žádosti byl ZM schválen dodatek ke smlouvě. Všechny dotace byly v řádném termínu 

vyúčtovány a vratky zaslány na účet města. 

 

Město Újezd u Brna poskytlo návratnou finanční výpomoc spolku Tady to mám rád, z.s. 

ve výši 139 051,00 Kč na zaplacení části kupní ceny na pořízení nemovitostí, a to pozemku 

p. č. 839/3, jehož součástí je stavba č. pop. 227, pozemku p. č. 840/3, pozemku p. č. 841/2, 

pozemku p. č. 842/4 a pozemku p. č. 839/1, v obci Mokrá-Horákov, k. ú. Mokrá u Brna, 

v nichž bude příjemcem v rámci projektu Nový domov vybudována a následně provozována 

registrovaná celoroční pobytová sociální služba komunitního charakteru pro osoby s poruchou 
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autistického spektra. Splatnost návratné finanční výpomoci je v ročních splátkách od roku 

2023 do roku 2026. 

 

Stav úvěrů ke dni 31. 12. 2021 

 

Dne 16. 12. 2021 byla podepsána Smlouva o úvěru na financování investičních akcí města ve 

výši 70 000 000 Kč. 

Úvěrující banka Účel Částka 

KB Brno – venkov stavba ČOV                                       947 600,00 Kč 

KB Brno – venkov přestavba ubytovny na hřišti 870 700,00 Kč 

KB Brno – venkov revitalizace Nad Sklepy 40 400,00 Kč 

KB Brno – venkov Revitalizace Nám. Sv. Jana 56 400,00 Kč 

Celkem ke dni  31.12.2021  1 915 100,00 Kč 

 

 

Výběrová řízení v roce 2021 

 

Město v roce 2021 vyhlásilo tři podlimitní veřejné zakázky: 

1) „Rekonstrukce RTI, VZT a elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u Brna“, 

2) „Obnova soustavy veřejného osvětlení Újezd u Brna“, 

3) „Multifunkční hala se zázemím“. 

 

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 2021 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. 2021 vykazuje na základním běžném účtu u KB Brno-

venkov zůstatek v celkové výši 29 226 858,86 Kč, na účtu u KB Brno – venkov zůstatek 

ve výši 161 882,37 Kč, na účtu u ČNB zůstatek ve výši 20 642 656,70 Kč. Zůstatek účtu 231 

navazuje na výpisy z výše uvedených peněžních ústavů ke dni 31. 12. 2021. 

 

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. 2021 částku 

6 910 938,15 Kč. Zůstatek účtu 236 navazuje na výpis z banky ke dni 31. 12. 2021. Příjmy 

fondu byly v roce 2021 tvořeny převodem finančních prostředků ve výši 1 318 266,00 Kč 

a úrokem z účtu ve výši 500,04 Kč. Výdaje fondu v roce 2021 představovaly opravu 

obnovujícího charakteru na ulici Družstevní ve výši 112 765,00 Kč. Poplatky za vedení účtu 

byly ve výši 3,50 Kč.  
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 

 

Přezkoumání hospodaření provedla Firma TOP AUDITING s.r.o. Brno, číslo oprávnění 

Komory auditorů č. 47, na základě uzavřené smlouvy ze dne 30. 3. 2021 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 24. 8. 2021 - 25. 8. 2021 (dílčí přezkoumání) a od 30. 3. 2022 

do 31. 3. 2022 (závěrečné přezkoumání a vypracování zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2021). 

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je obsažen v příloze č. 1. 

 

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, 

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 1,25 

Podíl závazků na rozpočtu 5,91 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,50 

 

d) dluh územního samosprávného celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů 

za poslední 4 rozpočtové roky a jeho podíl na těchto příjmech činí 2,52 %. 

Seznam příloh   

Příloha č. 1 – Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2021 

Příloha č. 2 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 - 12 M 

Příloha č. 3 – Přehled pořízeného majetku za rok 2021 

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   

  

                                                                

Ing. Marie Kozáková, v.r. 

                                                                                             starostka 

 

 

Návrh závěrečného účtu města byl vyvěšen na úřední desce pod č.j. 2745/2022/UUB/Jar od 

17. 5. 2022 do 30. 6. 2022 

 

 

Vyvěšení závěrečného účtu města 

Vyvěšeno na úřední desce: 1. 7. 2022 

Sňato z úřední desky:            

Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne:  28. 6. 2022 


