
  
 

 Závěrečný účet a účetní závěrka města Nýrska za rok 2019 
schválené zastupitelstvem města dne 22.6.2020 

 
Závěrečný účet města za rok 2019 
 
Město Nýrsko v roce 2019 hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen 
zastupitelstvem města dne 17.12.2018. V průběhu roku byly prováděny změny 
rozpočtu sedmi rozpočtovými opatřeními, které do rozpočtu zapojovaly nové, 
rozpočtem nezachycené příjmy a výdaje, nebo docházelo k přesunům mezi oddíly a 
paragrafy.  
Dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
projedná zastupitelstvo města do 30.6. následujícího roku závěrečný účet města 
spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření města za uplynulý 
kalendářní rok. 
Ze závěrečného účtu města vyplývá, že celkové příjmy města po konsolidaci činily 
v roce 2019  130.569.344,92 Kč a celkové výdaje po konsolidaci činily 
121.163.759,83 Kč. Financování města bylo: -14.233.280,-- Kč, počáteční stav roku 
2019 byl 39.514.738,92 Kč.   Zůstatek roku 2019 je 34.687.044,01 Kč. Přehled 
příjmů a výdajů viz příloha č. 1.   
 
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům, krajů, obcí, státním 
fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob 
 
Přijaté dotace do rozpočtu města za rok 2019 činily celkem 15.822,18 tis. Kč. Rozpis 
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je v tabulce viz níže. Dotace 
byly dle termínů řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpané finanční prostředky ve 
výši 32.657,05 Kč (vratka volby EU) byla vrácena 31.1.2020 v rámci finančního 
vypořádání. 
 
Přijaté dotace (v tis. Kč): 
 

položka Účel dotace 
přijatá 
dotace  

vyčerpaná 
dotace 

Vypořádání, 
vyúčtování 

4112 neinvestiční dotace-státní správa 5731,8 5 731,80 bez vyúčtování 

4111 neinvestiční dotace – volby do EU 189 156,34 
Finančně 
vypořádáno 

4111 neinvestiční dotace – sčítání lidu 17,89 17,89 
Finančně 
vypořádáno 

4116 
neinv. dot. Průtok. ZŠ Šk., ZŠ Kom. 
ZUŠ 1 083,18 1 083,18 

Vyúčtování  
školami 

4116 neinvestiční dot. zalesnění 313,2 313,2 
Bez podmínky 
vyúčtování 

4116 neinv. Dotace - digit. povodňový 8,47 8,47 vyúčtováno 



plán  

4116 neinv. Dotace lesy oplocenky 75,6 75,6 
Bez podmínky 
vyúčtování 

4116 neinvestiční dot. Soc. práce 40,33 40,33 vyúčtováno 

4116 dotace - kůrovec 2319,06 2319,06 
bez podmínky 
vyúčtování 

4122 neivn. Dotace - hasiči školení 38,00 38,00 vyúčtováno 

4122 neinv. Dot. MK Hodousice- PK 300 300 vyúčtováno 

4122 neinvestiční dot. Pečovatelky 1 545,77 1 545,70 vyúčtováno 

4122 neinvestiční dot. Pečovatelky II 141,54 141,54 vyúčtováno 

4122 dotace hasiči ZL - oděvy 29,9 29,9 Vyúčtováno 

4122 dotace lesy 18,2 18,2 bez vyúčtování 

4122 dotace lesy 157,43 157,43 bez vyúčtování 

4122 
neinv. Dotace - digitální technická 
mapa 395,94 0 vyúčtování v 2021 

4122 neinvestiční dot. IC televizor 6 6 vyúčtováno 

4122 neivnv. Dotace - čtení knihovna 7 7 vyúčtováno 

4216 investiční dot. - povodňový plán 2 370,98 2 370,98 vyúčtováno 

4222 investiční dot. - BD kamerový bod  282,89 25,00  vyúčtování v 2020 

4222 investiční dot. - pozemek nádraží 750 750 vyúčtování v 2020 

  Celkem 15 822,18 15 135,62   

 
Tvorba a použití fondů ( v tis. Kč) 
 

Fond  stav k 1.1. tvorba použití stav k 31.12 

sociální fond 51,02 450 386,80 114,22 

fond rozvoje 
bydlení 409,75 133,69 400,84 142,6 

 
Tvorba a čerpání účelových fondů města probíhaly v souladu se zásadami a 
směrnicemi města Nýrsko. 
 
Součástí závěrečného účtu města Nýrsko za rok 2019 je zpráva auditora o 
přezkoumání hospodaření města za rok 2019 dle zákona č. 420/2004 Sb. 
Přezkoumání za rok 2019 provedla firma Ing. David Vičar, auditor, č. oprávnění 2390. 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 konstatuje:  
 
ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
 
A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ       
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření ÚSC Město Nýrsko jsme 
nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že 
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) 
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této 
zprávy. 



 
B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ 
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom 
ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 tohoto 
zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a 
nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost 
(materialitu) a jejich vztah k hospodaření ÚSC jako celku. 
 
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nýrsko za rok 2019 jsme nezjistili žádné 
chyby a nedostatky. 
Stanovisko ÚSC k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebylo 
vyhotoveno. 
 
C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA 
Není případné. 
 
 
D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL 
ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU 
 

Ukazatel řádek  tis. Kč % 

Dlouhodobé pohledávky a 2.296 X 

z toho pohledávky vztahující se k násl. roku b 306 X 

Krátkodobé pohledávky c 9.650 X 

Dlouhodobé závazky d 69.320 X 

z toho vztahující se k násl. roku e 15.706 X 

Krátkodobé závazky f 5.202 X 

Rozpočet (příjmy celkem po konsolidaci) g 130.969 X 

Zisk (jen) po zdanění z pos. Činnosti h 1.797 X 

Podíl pohledávek na rozpočtu (b+c)/(g+h)x100 i x 7,50 

Podíl závazků na rozpočtu (e+f)/(g+h)x100 j x 15,75 

Zastavený majetek (brutto) k 0 X 

Majetek celkem (A.stálá aktiva brutto) l 1.210.339 X 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 
(k/lx100) m x 0 

průměr příjmů za poslední čtyři roky  n 120.441 X 

Celková výše dluhu o 68.850 X 

Poměr dluhu na průměru příjmů za posl. 4 rozp. 
roky (o/nx100) p x 57,17 

 
 
Komentář: 
a) účty 462, 464, 466, 469 



c) účty 311 až 313, 315 až 317, 335 až 337, 342 až 344, 346,348,361,363,365,367, 
377 netto 
d) účty 451 až 453, 456, 457, 459 
f) účty 281 až 289, 321,322,325 až 333, 336,337,342 až 345, 
347,349,362,363,366,368,378 
k,l) stálá aktiva, brutto 
n) z výkazu Fin 2-12 : příjmy po konsolidaci celkem - skutečnost 
o) účty 281 až 289, 322,326,362,451, 452, 453, 456, 457 
 
Ověřovali jsme, zda dluh územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za 
poslední 4 rozpočtové roky (viz. výpočet) a zjistili jsme, že nepřekročil. 
 
 
Usnesení k závěrečnému účtu schváleno usnesení zastupitelstva č. 62.1. ze 
dne 22.6.2020 
Na základě projednání a doporučení finančního výboru schvaluje Zastupitelstvo 
města Nýrska v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, závěrečný účet města Nýrska za rok 2019 a 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 
 
Účetní závěrka města za rok 2019 
 
Hospodařením města za rok 2019 byl vykázaný hospodářský výsledek z hlavní 
činnosti ve výši 11.529.642,40 Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti – 
bytové hospodářství za rok 2019 činil 1.797.276,83 Kč.  Hospodářskou činnost 
města na základě komisionářské smlouvy obstarávají pro město Nýrsko Technické 
služby města Nýrska.  
Celkový vykázaný výsledek hospodaření města Nýrska za rok 2019 činil 
13.326.919,23 Kč 
 
Usnesení k účetní závěrce schváleno usnesením zastupitelstva č. 62.2. ze dne 
22.6.2020 
 
Na základě projednání a doporučení finančním výborem schvaluje Zastupitelstvo 
města Nýrska v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, účetní závěrku města Nýrska za rok 2019. 
Účetní závěrka byla přezkoumána nezávislým auditorem Ing. Davidem Vičarem 
s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
 
Hospodaření příspěvkových organizací města Nýrska za rok 2019 
 
 
Základní škola Nýrsko, Školní ul.   
- za rok 2019 škola vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 191.386,05 Kč. 
Návrh rozdělení hospodářského výsledku je 101.386,05 Kč převod do rezervního 
fondu a 90.000,00 Kč do fondu odměn.  
 
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 



- za rok 2019 škola vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 57.317,94 Kč. 
Návrh rozdělení hospodářského výsledku je 57.317,94 Kč převod do rezervního 
fondu.  
 
Základní umělecká škola Nýrsko 
- za rok 2019 škola vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 15.738,91 Kč. 
Návrh rozdělení hospodářského výsledku je 10.738,91 Kč převod do rezervního 
fondu a 5.000,-- Kč do fondu odměn.  
 
Technické služby města Nýrska 
- za rok 2019 organizace vykázala celkový výsledek hospodaření ve výši 
1.867.175,65 Kč, jehož výši ovlivnil i prodej hmotného majetku (plošiny) ve výši 
1.315.000,- Kč a byl již odsouhlasen zřizovatelem. V souladu s ustanovením zákona 
č. 250/2000 Sb. je částka převedena do fondu investic. Vzhledem k této skutečnosti 
rozhoduje zastupitelstvo o rozdělení částky ve výši 552.175,65 Kč. Návrh rozdělení 
hospodářského výsledku z běžné činnosti ve výši 552.175,65 Kč je následující: 
211.227,82 Kč na úhradu ztráty z předchozích období, 100.000,- Kč do fondu odměn 
a 240.947,83 Kč do rezervního fondu.  
 
Účetní závěrky a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací 
schváleno usnesením zastupitelstva č. 62.3.- 62.6 ze dne 22.6.2020. 
 
 
1) Zastupitelstvo města po projednání finančním výborem schvaluje účetní závěrku 
za rok 2019 příspěvkové organizace města - Základní škola Nýrsko, Školní ul. a 
rozdělení hospodářského výsledku takto: 
- celkový HV ve výši 191.386,05 Kč rozděluje ve výši 141.386,05 Kč do rezervního 
fondu a ve výši 50.000,00 Kč do fondu odměn. 
                     
2) Zastupitelstvo města po projednání finančním výborem schvaluje účetní závěrku 
za rok 2019 příspěvkové organizace města - Základní škola a Mateřská škola 
Nýrsko, Komenského ul. a rozdělení hospodářského výsledku takto: 
- celkový HV ve výši 57.317,94 Kč rozděluje ve výši 57.317,94 Kč do rezervního 
fondu. 
 
3) Zastupitelstvo města po projednání finančním výborem schvaluje účetní závěrku 
za rok 2019 příspěvkové organizace města - Základní umělecká škola Nýrsko a 
rozdělení hospodářského výsledku takto: 
- celkový HV ve výši 15.738,91 Kč rozděluje ve výši 10.738,91 Kč do rezervního 
fondu a ve výši 5.000,-- Kč do fondu odměn. 
 
4) Zastupitelstvo města po projednání finančním výborem schvaluje účetní závěrku 
za rok 2019 příspěvkové organizace města – Technické služby města Nýrska a 
vypořádání hospodářského výsledku takto: 
- celkový HV 1.867.175,65 Kč je ovlivněn prodejem hmotného majetku (plošiny) ve 
výši 1.315.000,- Kč a v této výši je dle zákona 250/2000 Sb. převeden do fondu 
investic. Hospodářský výsledek z běžné činnosti ve výši 552.175,65 Kč se rozděluje 
na úhradu ztráty z předchozích období ve výši 211.227,82 Kč, částka 60.000,- Kč do 
fondu odměn a 280.947,83 Kč do rezervního fondu.  
  



 
 
 
                     
Součástí jsou dokumenty – viz níže. K nahlédnutí v listinné podobě na MěÚ v Nýrsku 
– finanční odbor. 
 
- zpráva auditora o přezkoumání hospodaření  města za rok 2019 
- výkaz pro hodnocení planění rozpočtu ÚSC za 1-12/2019 
- rozvaha 
- výkaz zisku a ztráty 
- příloha účetní závěrky 
- přehled o peněžních tocích 
- přehled o změnách vlastního kapitálu  
 
Zpracovala:  Ing. Jindřiška Kurcová, Petra Preslová 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh závěrečného účtu, účetní závěrka a hospodaření příspěvkových organizací 
bylo projednáno na zasedání zastupitelstva města Nýrska dne 22.6.2020. 
                      
 
 
 



 

Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města - 2019  (příl. č. 1)   
       

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč   

třída Rozpočet příjmů 
schvál. 
rozp. 

upravený 
rozp. skutečnost   

1 daňové příjmy 83 020,00 
          87 

509,04     
        91 
359,43       

2 nedaňové příjmy 10 923,01 
          12 

210,40     
        16 
867,77       

3 kapitálové příjmy 11 300,00 
            4 

700,00     
          2 
540,20       

4 přijaté transféry (včetně fondů) 9 750,00 
          17 

459,11     
        20 
651,94       

            

  příjmy celkem 114 993,01 
        121 

878,55     
      131 
419,34       

       

       

třída Rozpočet výdajů 
schvál. 
rozp. 

upravený 
rozp. skutečnost   

  
nein. výdaje města(včetně 
fondů) 49 078,76 

          62 
068,14     

        60 
569,26       

  neinv. Přísp. PO - ZŠ, ZUŠ,TS 21 110,00 
          22 

650,00     
        22 
648,81       

  dotace organizacím 1 330,00 
            1 

330,00     
          1 
238,80       

5 běžné výdaje  71 518,76 
          86 

048,14     
        84 
456,87       

  projektová dokumentace 5 000,00 
            3 

531,20                          -         

  investice města 39 000,00 
          36 

285,82     
        34 
763,59       

  investiční příspěvky - DSO,TS 1 000,00 
            1 

100,00     
             

732,93       

  návratná finanční výpomoc TS   
            2 

060,37     
          2 
060,37       

6 kapitálové výdaje 45 000,00 
          42 

977,39     
        37 
556,89       

            

  výdaje celkem 116 518,76 
        129 

025,53     
      122 
013,76       

       

       

třída Financování  
schvál. 
rozp. 

upravený 
rozp. skutečnost   

8 splátky dlouhodobých úvěrů -12 233,28 
-         14 

233,28     
-       14 
233,28       

  přijaté úvěry 0,00                        -                            -         



  splátky KTK -4 000,00                        -                            -         

  financování celkem -16 233,28 
-         14 

233,28     
-       14 
233,28       

       

       
            

  počáteční stav k 1.1. 26 451,39 
          39 

514,74     
        39 
514,74       

  příjmy 114 993,01 
        121 

878,55     
      131 
419,34       

  výdaje -116 518,76 
-       129 

025,53     
-     122 
013,76       

  financování -16 233,28 
-         14 

233,28     
-       14 
233,28       

            

  zůstatek k 31.12.2019 8 692,36 
          18 

134,48     
        34 
687,04       

       
Pozn. Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob za město ve výši 
8.059,04 tis.Kč,    
která je pouze proúčtovaná a to jak na straně daňových příjmů tak na straně  
výdajů.   
       
       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečný účet roku 2019 schválený zastupitelstvem města dne 22.6.2020 je 
zveřejněn v elektronické podobě http://www.sumavanet.cz/munyrsko/rozpocet.asp . 
Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na finančním odboru městského úřadu 
Nýrsko – finanční odbor. 
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