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Závěrečný účet a účetní závěrka města Nýrska za rok 2020 schválené 

zastupitelstvem města dne 7. 6. 2021 
 
Závěrečný účet města Nýrska za rok 2020 
 
Město Nýrsko v roce 2020 hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen 
zastupitelstvem města dne 16. 12. 2019 usnesením č. 41.  
V rozpočtovém roce 2020 byl schválený rozpočet upravován formou pěti 
rozpočtových opatření. Ta byla prováděna na základě vývoje příjmů, výdajů a potřeb 
města.  
Dále byly během roku provedeny v souladu s rozpočtovými pravidly přesuny mezi 
jednotlivými paragrafy a položkami při dodržení schválené výše celkových příjmů a 
výdajů. 
Dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projedná 
zastupitelstvo města závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání 
hospodaření města za uplynulý kalendářní rok do 30. června následujícího roku. 
 
Příjmy a výdaje města za rok 2020 
 
Město Nýrsko hospodaří s finančními prostředky tak, aby bylo v každém okamžiku 
schopno dostát svým splatným závazkům, tedy aby veškeré výdaje byly pokryty 
příjmy (v případě schodku buď bankovním úvěrem, nebo zůstatkem finančních 
prostředků z předchozích let).  Z důvodu opatrnosti je vytvářena přiměřená rezerva 
na neplánované výdaje.  
V roce 2020 se podařilo městu toto naplnit. Město vykázalo kladný přebytek ve výši  
32.063.901,-- Kč. 
Celkové příjmy po konsolidaci činily 131.245.541,-- Kč, oproti upravenému rozpočtu 
byly splněny na 106,76 %. 
Celkové výdaje po konsolidaci činily 122.289.127,-- Kč. Běžné výdaje tvořily 70,42 % 
a kapitálové 29,58 % celkových výdajů. 
Financování města bylo: -11.579.556,-- Kč. 
Detailní rozbor příjmů a výdajů s číselným vyjádřením je uveden v příloze č. 1. 
 
Změna stavu finančních prostředků 
 
Počáteční stav peněžních prostředků na běžných bankovních účtech (včetně účtů 
fondů) na začátku roku 2020 byl 34.687.044,-- Kč.   Konečný stav k 31. 12. 2020 je  
32.063.901,-- Kč. 
 
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním 
fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob 
 
Přijaté dotace do rozpočtu města za rok 2020 činily celkem 21.102.619,-- Kč. Rozpis 
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je uveden v tabulce viz níže. Dotace 
byly dle termínů řádně vyúčtované a vyčerpané. Nevyčerpané finanční prostředky ve 
výši 14.649,-- Kč (vratka za volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu 
České republiky) byly vráceny poskytovateli 2. 2. 2021 v rámci finančního 
vypořádání. 
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Přijaté dotace (v Kč): 

položka účel dotace přijatá dotace vyčerpaná 
dotace 

vypořádání, 
vyúčtování 

4111 Neinvestiční dotace – volby do 
zastupitelstev krajů a do 
Senátu Parlamentu ČR 

205 000,00 190 350,48 Finančně 
vypořádáno 

4111 Neinvestiční dotace – sčítání 
lidu a domů 

5 880,00 5 880,00 Finančně 
vypořádáno 

4111 Kompenzační bonus RUD 6 161 250,00 6 161 250,00 Bez podmínky 
vyúčtování 

4112 Neinvestiční dotace- příspěvek 
na státní správu 

5 769 600,00 5 769 600,00 Bez podmínky 
vyúčtování 

4116 Neinvestiční dotace na lesy -  
zalesnění 

99 660,00 99 660,00 Bez podmínky 
vyúčtování 

4116 Neinvestiční dotace na lesy - 
výchova lesních porostů 

385 650,00 385 650,00 Bez podmínky 
vyúčtování 

4116 Neinvestiční dotace na lesy - 
kůrovec 

2 314 644,00 2 314 644,00 Bez podmínky 
vyúčtování 

4116 Neinvestiční dotace - hasiči 
školení 

50 048,00 50 048,00  Vyúčtování 
2/2021 

4116 Neinv. dotace – mimořádné 
finanční ohodnocení 
zaměstnanců PS (COVID 19) 

109 493,00 109 493,00 Vyúčtování  
2/2021 

4116 Neinv. dotace – pečovatelská 
služba - ochranné pomůcky 

65 480,00 65 480,00 Vyúčtování  
2/2021 

4116 Neinvestiční dotace  - sociální 
práce 

38 680,00 38 680,00 Vyúčtování  
2/2021 

4116 Neinvestiční dotace - Rybníky 
1, 3 

860 000,00 860 000,00 Vyúčtování  
1/ 2021 

4122 Neinvestiční dotace na lesy - 
oplocenky 

52 539,00 52 539,00 Bez podmínky 
vyúčtování 

4122 Neinvestiční dotace na lesy - 
oplocenky 

127 271,00 127 271,00 Bez podmínky 
vyúčtování 

4122 Neinvestiční dotace - čtení a 
tvoření 

7 000,00 7 000,00 Vyúčtování 
1/2021 

4122 Neinvestiční dotace na 
vybavení IC 

25 000,00 25 000,00 Vyúčtováno 

4122 Neinvestiční dotace – 
pečovatelská služba 

1 354 132,00 1 354 132,00 Vyúčtování 
1/2021 

4122 Neinvestiční dotace – 
pečovatelská služba II 

149 192,00 149 192,00 Vyúčtování 
1/2021 

4122 Dotace – vybavení ordinací 
lékařů 

418 800,00 159 539,00 Nevyúčtováno 

4122 Neinvestiční dotace -  SDH 
Zelená Lhota (oděvy) 

13 300,00 13 300,00 Vyúčtování 
1/2021 

4216 Investiční dotace - Rybníky 1,3 1 140 000,00 1 140 000,00 Vyúčtování 
1/2021 

4222 Investiční dotace -  hasičská 
cisterna 

500 000,00 0,00 Nevyúčtováno 

4222 Investiční dotace - vodovodní 
přivaděč Hodousice 

1 250 000,00 0,00 Nevyúčtováno 

  Celkem 21 102 619,00 19 078 708,48   
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Hospodaření s účelovými peněžními fondy města  
 
Peněžní fondy města (v Kč): 

Název fondu počáteční 
zůstatek 

tvorba čerpání konečný 
zůstatek 

sociální fond 114 215,03 430 030,86 386 363,36 157 882,53 

fond rozvoje 
bydlení 

142 599,36 94 706,86 140 775,00  96 531,22 

 

Tvorba a čerpání účelových peněžních fondů města probíhaly v souladu se zásadami 
a směrnicemi města Nýrska. 
 
Součástí závěrečného účtu města Nýrska za rok 2020 je zpráva auditora o 
přezkoumání hospodaření města za rok 2020 dle zákona č. 420/2004 Sb. 
Přezkoumání za rok 2020 provedl Ing. David Vičar, auditor, č. oprávnění 2390. 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 konstatuje:   
 
ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
 
 

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ 

 
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města 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 citovaného 
zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své 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 Města Nýrsko za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby 
a nedostatky. 
 
Stanovisko ÚSC k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebylo 
vyhotoveno. 
 
 

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA 
Není případné. 
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D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL 
ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU 

 

Ukazatel řádek tis. Kč % 

Dlouhodobé pohledávky a 2 022 x 

z toho pohledávky vztahující se k násl. roku b 290 x 

Krátkodobé pohledávky c 9 693 x 

Dlouhodobé závazky d 57 769 x 

z toho závazky vztahující se k násl. roku e 8 827 x 

Krátkodobé závazky f 3 738 x 

Rozpočet (příjmy celkem po konsolidaci) g 131 386 x 

Zisk (jen) po zdanění z hosp. činnosti h 6 342 852 x 

Podíl pohledávek na rozpočtu (b+c) / (g+h) x 
100 

i x 0,15 

Podíl závazků na rozpočtu (e+f) / (g+h) x 100 j x 0,19 

Zastavený majetek (brutto) k 0 x 

Majetek celkem (A.stálá aktiva brutto) l 1 279 026 x 

Podíl zastaveného majetku na celkovém 
majetku  
(k / l x 100) 

m x 0,00 

Průměr příjmů za poslední čtyři roky n 127 299 x 

Celková výše dluhu  o 57 269 x 

Poměr dluhu na průměru příjmů za posl. 4 
rozp. roky (o / n x 100) 

p x 44,99 

 
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 usnesením zastupitelstva č. 95.1 ze 
dne 7. 6. 2021 
 
Zastupitelstvo města projednalo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů společně s 
ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů závěrečný účet města 
Nýrska za rok 2020 a uzavřelo jej, na základě doporučení finančního výboru, a s 
vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. 
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Účetní závěrka města za rok 2020 
 
Hospodaření města za rok 2020 skončilo s kladným hospodářským výsledkem 
běžného účetního období z hlavní činnosti ve výši 15.976.136,93 Kč. Město Nýrsko 
vedle hlavní činnost vykonává také vedlejší hospodářskou činnost v oblasti bytového 
hospodářství. Výsledek hospodaření z této činnosti činil 6.342.852,04 Kč.  Vedlejší 
hospodářskou činnost obstarávají pro město Technické služby města Nýrska na 
základě uzavřené komisionářské smlouvy.  
Celkový vykázaný výsledek hospodaření za rok 2020 činil 22.318.988,97 Kč. 
 
Usnesení k účetní závěrce – schváleno usnesením zastupitelstva č. 95.2 ze dne 
7. 6. 2021 
 
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 předpisů účetní závěrku města Nýrska za rok 2020. Účetní 
závěrka byla přezkoumána nezávislým auditorem Ing. Davidem Vičarem 
s konstatováním, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
 
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2020 
 
Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Nýrsko, vykázaly kladné 
hospodářské výsledky za rok 2020, s výjimkou Technických služeb města Nýrska, 
které vykázaly ztrátu. Ředitelé těchto příspěvkových organizací navrhují rozdělit 
zlepšený výsledek hospodaření do účelových fondů následovně:  
 
Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2020 (v Kč) 

 
Organizace 

Výsledek hospodaření  
Výsledek 

hospodaření 
celkem 

Návrh na rozdělení 
výsledku hospodaření 

z hlavní 
činnosti 

z VHČ rezervní 
fond 

fond odměn 

Základní škola 
Nýrsko, Školní 
ulice 

3 939,92     3467,44 7 407,36 7 407,36 - 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Nýrsko, 
Komenského 
ul. 

      0,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 - 

Základní 
umělecká 
škola Hanuše 
Steina 

 15 013,36 -      15 013,36 10 013,36 5 000,00 

Technické 
služby města 
Nýrska 

-
1 198 954,42 

-
327 536,96 

-
1 526 491,38 

- - 
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Úhrada ztráty za rok 2020 (v Kč) 

Organizace 
Výsledek 

hospodaření 
celkem 

Návrh na úhradu ztráty 

rezervní fond tvořený 
ze zlepšeného 

výsledku 
hospodaření 

výsledek hospodaření 
předcházejících 
účetních období 

Technické 
služby města 
Nýrska 

-1 526 491,38 -228 697,83 -1 297 793,55 

    

 
 
Usnesení k účetní závěrce a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových 
organizací - schváleno usnesením zastupitelstva č. 95.3 – 95.6 ze dne 7. 6. 2021 
 
1) Zastupitelstvo města schvaluje, na základě doporučení ke schválení finančním 
výborem, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola 
Nýrsko, Školní ulice a rozdělení hospodářského výsledku do účelového fondu takto:  
- celkový HV 7.407,36 Kč rozděluje v celé výši do rezervního fondu. 
 
2) Zastupitelstvo města schvaluje, na základě doporučení ke schválení finančním 
výborem, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. a rozdělení hospodářského výsledku do 
účelového fondu takto:  
- celkový HV 37.300,00 Kč rozděluje v celé výši do rezervního fondu. 
 
3) Zastupitelstvo města schvaluje, na základě doporučení ke schválení finančním 
výborem, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola Hanuše Steina a rozdělení hospodářského výsledku do účelových fondů 
takto:  
- celkový HV 15.013,36 Kč rozděluje ve výši 10.013,36 Kč do rezervního 
fondu a ve výši 5.000,-- Kč do fondu odměn. 
 
4) Zastupitelstvo města schvaluje, na základě doporučení ke schválení finančním 
výborem, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Technické služby 
města Nýrska a úhradu ztráty takto:  
- celková ztráta -1.526.491,38 Kč bude uhrazena částkou 228.697,83 Kč 
z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření a částka ve výši -
1.297.793,55 Kč bude převedena do výsledku hospodaření předcházejících účetních 
období. 
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Součástí závěrečného účtu jsou dokumenty uvedené níže. K nahlédnutí v listinné 
podobě jsou uloženy na finančním odboru městského úřadu v Nýrsku. 
 
- zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2020 
- výkaz pro hodnocení planění rozpočtu ÚSC za 2-12 
- rozvaha 
- výkaz zisku a ztráty 
- příloha účetní závěrky 
- přehled o peněžních tocích 
- přehled o změnách vlastního kapitálu  
 
 
 
Zpracovala: Ing. Lucie Václavovicová 
 

 

 

Návrh závěrečného účtu, účetní závěrka a hospodaření příspěvkových organizací 
bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva města Nýrska dne 7. 6. 2021.



 

 

Příloha č. 1: Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města – 2020 
 
v tis. Kč 

Příjmy Schválený  
rozpočet 

Upravený 
rozpočet  

Skutečnost 

        

tř. 1 - daňové příjmy                  88 010,00                   81 000,00                   84 217,39     

tř. 2 - nedaňové příjmy                  14 350,04                   12 500,00                   15 482,53     

tř. 3 - kapitálové příjmy                  11 000,00                     4 427,38                     6 862,67     

tř. 4 - přijaté transfery (včetně fondů)                  10 130,00                   25 572,62                   25 252,95     

        

příjmy celkem                123 490,04               123 500,00               131 815,54     

    

Výdaje Schválený  
rozpočet 

Upravený 
rozpočet  

Skutečnost 

        

tř. 5 - běžné výdaje (včetně fondů)                  56 073,00                  64 650,96                  62 566,02     

tř. 5 - neinv. příspěvky PO - ZŠ, ZUŠ, TS                  22 826,00                  22 351,00                  22 351,00     

tř. 5 - dotace Covid                                                                                            -                1 350,00                    1 119,99     

tř. 5 - dotace sportovním a kult. org.                    1 300,00                       700,00                       631,34     

tř. 5 - dotace stočné ZL, Stará L.                         30,00                         30,00                         14,80     

běžné výdaje celkem                  80 229,00                  89 081,96                  86 683,15     

        

tř. 6 - investice města + projektová 
dokumentace 

                 53 700,00                  52 757,00                  36 175,98     

tř. 6 - investiční příspěvek - ZŠ Školní                        900,00                                -                                -                 

kapitálové výdaje celkem                  54 600,00                  52 757,00                  36 175,98     

        

výdaje celkem                134 829,00               141 838,96               122 859,13     

    

Financování Schválený  
rozpočet 

Upravený 
rozpočet  

Skutečnost 

    

tř. 8 - splátky dlouhodobých úvěrů                -11 581,06                 -11 581,06                 -11 581,06     

tř. 8 - financování - -                  1,5 

    

financování celkem                - 11 581,06                 -11 581,06                - 11 579,56     

    

počáteční stav k 1. 1.2020                  26 000,00                  34 687,04                  34 687,04     

příjmy                123 490,04                123 500,00                131 815,54     

výdaje               -134 829,00               -141 838,96               -122 859,13     

financování                 -11 581,06                 -11 581,06                 -11 579,56     

        

zůstatek k 31. 12. 2020                    3 079,98                     4 767,02                  32 063,90     

 
Pozn. Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 6 322,25 tis. Kč, 
která je pouze proúčtovaná, a to jak na straně daňových příjmů, tak na straně běžných výdajů. 

 



 

 

Závěrečný účet roku 2020 schválený zastupitelstvem města dne 7. 6. 2021 je 
zveřejněn v elektronické podobě na 

https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/rozpocet.asp. Do jeho listinné podoby je 
možno nahlédnout na finančním odboru městského úřadu Nýrsko. 


