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Závěrečný účet a účetní závěrka města Nýrska za rok 2021 
schválené zastupitelstvem města dne 23. 5. 2022 

 
Závěrečný účet města Nýrska za rok 2021 
 
Město Nýrsko v roce 2021 hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen 
zastupitelstvem města dne 14. 12. 2020 usnesením č. 77.  
V rozpočtovém roce 2021 byl schválený rozpočet upravován formou čtyř rozpočtových 
opatření. Ta byla prováděna na základě vývoje příjmů, výdajů a potřeb města, zejména 
investičních.  
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 2021 
 
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 2021 se podařilo městu toto naplnit. Město vykázalo kladný přebytek ve výši  
52.776.671,83 Kč. 
Celkové příjmy po konsolidaci činily 175.472.438,18 Kč, oproti upravenému rozpočtu 
byly splněny na 102,31 %. 
Celkové výdaje po konsolidaci činily 177.134.475,72 Kč. Běžné výdaje tvořily 53,15 % a 
kapitálové 46,85 % celkových výdajů. 
Financování města bylo: 22.374.808 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 2021 byl 32.063.901,37 Kč. Konečný stav k 31. 12. 2021 činí 
52.776.671,83 Kč. (bez peněžních prostředků z hospodářské činnosti města) 
 
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 2021 činily celkem 24.954.339,79 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 
12.139,16 Kč (vratka za volby do Parlamentu České republiky) byly vráceny 
poskytovateli 2. 2. 2022 v rámci finančního vypořádání. 
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Přijaté dotace (v Kč): 

Položka Účel dotace Přijatá dotace Vyčerpaná 
dotace 

4111 Neinvestiční dotace – volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 206 000,00 193 860,84 

4111 Kompenzační bonus 1 086 374,79 1 086 374,79 
4112 

 
Neinvestiční dotace - příspěvek na výkon státní 
správy 6 055 900,00 6 055 900,00 

4116 Neinvestiční dotace na sociální práci 228 666,00 228 666,00 

4116 
Neinvestiční dotace na sanaci vícenákladů a 
výpadek příjmů v souvislosti s trvajícími dopady 
epidemie Covid 19 - pečovatelská služba 

57 580,00 57 580,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace na odbornou přípravu, zásah, 
vybavení a opravy JSDH obcí 31 505,00 31 505,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace na podporu mimořádného fin. 
ohodnocení strážníků obecních a městských 
policií v souvislosti s epidemií Covid 19 

15 000,00 15 000,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace na výměnu povrchu 
víceúčelového školního hřiště při ZŠ Nýrsko, 
Školní ulice 

1 886 000,00 1 886 000,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace na obnovu, zajištění a 
výchovu lesních porostů do 40 let věku 516 743,00 516 743,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace - podpora opatření na 
drobných vodních tocích a malých vodních 
nádržích - 2. etapa (Rybník 2) 

84 000,00 84 000,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace - finanční příspěvek na 
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních 
lesích za rok 2020 

714 133,00 714 133,00 

4116 
 

Neinvestiční dotace - průtoková dotace OP VVV 
pro základní školu Nýrsko, Školní ulice 523 712,00 523 712,00 

4122 
 

Neinvestiční dotace - podpora sociálních služeb 
dle § 101a zákona o sociálních službách, PK – 
peč. služba 

1 532 705,00 1 532 705,00 

4122 
 

Neinvestiční dotace - program podpory sociálních 
služeb v Plzeňském kraji 2021 - pečovatelská 
služba 

100 710,00 100 710,00 

4122 
 

Neinvestiční dotace na osobní ochranné 
prostředky pro město Nýrsko - JSDH Nýrsko a 
Bystřice nad Úhlavou 

72 302,00 72 302,00 

4122 
 

Neinvestiční dotace na věcné prostředky a 
vybavení nad rámec minimálního vybavení dle 
vyhlášky 247/2001 Sb. pro město Nýrsko: JSDH 
Zelená Lhota 

24 021,00 24 021,00 

4122 
 

Neinvestiční dotace - Oprava místní komunikace 
Hodousice - Dešenice, 2. etapa 186 000,00 186 000,00 

4216 
 

Investiční dotace - FZŠ - Nýrsko - Cisternová 
automobilová stříkačka 2 500 000,00 2 500 000,00 

4216 
 

Investiční dotace - Obnova místní komunikace v 
Nýrsku - Hodousická ulice 2 845 678,00 2 845 678,00 

4216 
 

Investiční dotace - Hodousice - vodovod (část 
Hodousice - vodovodní přivaděč) 
 
 

4 310 000,00 4 310 000,00 
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4216 
 

Investiční dotace - podpora opatření na drobných 
vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. 
etapa (Rybník 2) 

1 596 000,00 1 596 000,00 

4222 
 

Investiční dotace - Rozšíření kamerového 
dohledového systému v Nýrsku 111 310,00 111 310,00 

4222 
 

Investiční dotace - Preventivní opatření po 
škodách způsobených bobrem na rybníku č. 4  270 000,00 270 000,00 

  Celkem 24 954 339,79 24 942 200,63 
 
 
Přehled poskytnutých prostředků 
 
V roce 2021 byl vypsán dotační program na podporu sportovních, kulturních a 
zájmových aktivit. Objem finančních prostředků v rámci této podpory činil 446.000 Kč. 
Celkový objem poskytnutých finančních prostředků včetně individuálních dotací činil 
27.874.182,78 Kč. 
 
Poskytnuté prostředky (v Kč): 

Položka Účel dotace, příspěvku Poskytnutá 
dotace Vyčerpáno 

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 25 005 955,00 25 005 955,00 
6351 Investiční příspěvek zřízené PO  300 000,00 300 000,00 
5339 Neinvestiční příspěvek DDM 528 952,78 528 952,78 
5222 Dotace DDM 120 000,00 120 000,00 
5329 Členský příspěvek DSO Údolí pod Ostrým 135 000,00 135 000,00 
6449 NFV  DSO Údolí pod Ostrým 300 000,00 300 000,00 
5329 Členský příspěvek DSO „Úhlava“ 23 500,00 23 500,00 
5212 Dotace z programu Covid-19 84 497,00 84 497,00 

5222; 5493 Dotace spolkům na sportovní, kulturní a 
zájmovou činnost 446 000,00 446 000,00 

5222 Dotace na provoz praktického lékaře 306 000,00 306 000,00 
5222 Dotace na stočné - Zel. Lhota, St. Lhota 7 143,00 7 143,00 
5216; 5222; 
5223; 5229 Dotace individuální, dary 193 300,00 193 300,00 

5531 Finanční dar - Neukirchen povodně 51 320,00 51 320,00 
5229 Finanční dar - Morava tornádo  200 000,00 200 000,00 
5323 Dotace PK na dopravní obslužnost 172 515,00 172 515,00 
 Celkem 27 874 182,78 27 874 182,78 
 
 
Údaje o majetku a dalších finančních operacích  
 
Závěrkové účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o změnách 
vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích – jsou přílohami ke zprávě nezávislého 
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Dále jsou dostupné dálkovým přístupem 
na https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/rozpocet.asp.  
K nahlédnutí v listinné podobě jsou na finančním odboru Městského úřadu Nýrsko. 
Účetní výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu 
významných vlivů na změny stavů. 
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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 157 882,53 400 030,05 448 691,70 109 220,88 
fond rozvoje 
bydlení 

 96 531,22 54 789,58       684,00 150 636,80 

 
Tvorba a čerpání účelových peněžních fondů města probíhaly v souladu se zásadami a 
směrnicemi města Nýrska. 
 
Součástí závěrečného účtu města Nýrska za rok 2021 je zpráva auditora o přezkoumání 
hospodaření města za rok 2021 dle zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání za rok 2021 
provedl Ing. David Vičar, auditor, č. oprávnění 2390. Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2021 konstatuje:   
 
ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
 
 

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ 

 
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Nýrsko za rok 2021 
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. 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 územního celku jako celku.  
 
Při přezkoumání hospodaření Města Nýrsko za rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby či 
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 A VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU 
ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI 
ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO 
ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST 

 
Ukazatel řádek tis. Kč % 
Dlouhodobé pohledávky a 2 074 x 
z toho pohledávky vztahující se k násl. roku b 257 x 
Krátkodobé pohledávky c 11 207 x 
Dlouhodobé závazky d 80 159 x 
z toho závazky vztahující se k násl. roku e 15 968 x 
Krátkodobé závazky f 3 098 x 
Rozpočet (příjmy celkem po konsolidaci) g 175 556 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 0,18 

Podíl závazků na rozpočtu (e+f) / (g+h) x 100 j x 0,29 
Zastavený majetek (brutto) k 0 x 
Majetek celkem (A.stálá aktiva brutto) l 1 323 832 x 
Podíl zastaveného majetku na celkovém 
majetku  
(k / l x 100) 

m x 0,00 

Průměr příjmů za poslední čtyři roky n 143 179 x 
Celková výše dluhu  o 79 644 x 
Poměr dluhu na průměru příjmů za posl. 4 
rozp. roky (o / n x 100) 

p x 55,63 

 
 
Ověřili jsme, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 
čtyři rozpočtové roky (viz výpočet). 
 
Usnesení k závěrečnému účtu – schváleno usnesením zastupitelstva  
č. 135.1 ze dne 23. 5. 2022 
 
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 
2021 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 2021 
 
Hospodaření města za rok 2021 skončilo s kladným hospodářským výsledkem běžného 
účetního období z hlavní činnosti ve výši 30.641.877,43 Kč. Město Nýrsko vedle hlavní 
činnost vykonává také vedlejší hospodářskou činnost v oblasti bytového hospodářství. 
Výsledek hospodaření z této činnosti činil 671.062,80 Kč.  Vedlejší hospodářskou 
činnost obstarávají pro město Technické služby města Nýrska na základě uzavřené 
komisionářské smlouvy.  
Celkový vykázaný výsledek hospodaření za rok 2021 činil 31.312.940,23 Kč. 
 
Usnesení k účetní závěrce – schváleno usnesením zastupitelstva č. 135.2 ze dne 
23. 5. 2022 
 
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 2021, která je 
nedílnou součástí závěrečného účtu. Současně schvaluje výsledek hospodaření s tím, 
že navrhuje a schvaluje jeho převod na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých 
účetních období. Účetní závěrka byla přezkoumána nezávislým auditorem Ing. Davidem 
Vičarem s konstatováním, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
 
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2021 
 
Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Nýrsko, vykázaly za rok 2021 
kladné hospodářské výsledky. Zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace 
Technické služby města Nýrska bude použit na úhradu ztráty předcházejících účetních 
období, zbytek bude rozdělen do účelových fondů dle návrhu ředitele organizace.  
Ředitelé ostatních zřízených příspěvkových organizací navrhují rozdělit zlepšený 
výsledek hospodaření do účelových fondů následovně:  
 
Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2021 (v Kč) 

 Organizace 
Základní 

škola 
Nýrsko, 

Školní ulice 

Základní 
škola a 

Mateřská 
škola 

Nýrsko, 
Komenského 

ul. 

Základní 
umělecká 

škola 
Hanuše 
Steina 

Technické 
služby 
města 
Nýrska 

Výsledek 
hospodaření 

hlavní 
činnost 74 024,35 0,00 2 274,85 1 535 041,44 

vedlejší 
hosp. činnost 15 416,91 45 100,00 0,00 92 656,93 

výsledek 
hospodaření 

celkem 
89 441,26 45 100,00 2 274,85 1 627 698,37 

Návrh na 
rozdělení 
výsledku 

hospodaření 

úhrada ztráty 
předch. úč.  

období 
- - - 1 297 793,55 

rezervní fond 89 441,26 45 100,00 2 274,85 263 900,00 
fond odměn - 

 - - 66 004,82 
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Usnesení k účetní závěrce a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových 
organizací - schváleno usnesením zastupitelstva č. 135.3; 135.4; 135.5; 135.6 ze 
dne 23. 5. 2022 
 
1) Zastupitelstvo města schvaluje, na základě doporučení ke schválení finančním 
výborem, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Nýrsko, 
Školní ulice a rozdělení hospodářského výsledku do účelového fondu takto:  
- celkový HV 89.441,26 Kč rozděluje v celé výši do rezervního fondu. 
 
2) Zastupitelstvo města schvaluje, na základě doporučení ke schválení finančním 
výborem, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. a rozdělení hospodářského výsledku do 
účelového fondu takto:  
- celkový HV 45.100,00 Kč rozděluje v celé výši do rezervního fondu. 
 
3) Zastupitelstvo města schvaluje, na základě doporučení ke schválení finančním 
výborem, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Hanuše Steina a rozdělení hospodářského výsledku do účelových fondů takto:  
- celkový HV 2.274,85 Kč rozděluje v celé výši do rezervního fondu. 
 
4) Zastupitelstvo města schvaluje, na základě doporučení ke schválení finančním 
výborem, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Technické služby města 
Nýrska a rozdělení hospodářského výsledku takto:  
- částkou 1.297.793,55 Kč bude uhrazena ztráta předcházejících účetních období, 
částka 263.900 Kč bude převedena do rezervního fondu a 66.004,82 Kč do fondu 
odměn. 
 
 
Součástí závěrečného účtu jsou dokumenty uvedené níže. K nahlédnutí v listinné 
podobě jsou uloženy na MěÚ v Nýrsku – finanční odbor. Tyto dokumenty nejsou 
z důvodu rozsahu vyvěšovány na úřední desce. 
 
- zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2021 
- 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 23. 5. 2022.



 
 

 
Příloha č. 1: Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města – 2021 
 
v tis. Kč 
Příjmy               Schválený  

              rozpočet 
             Upravený            
             rozpočet  

           Skutečnost 

        
tř. 1 - daňové příjmy 66 764,00     90 000,00     92 736,14     
tř. 2 - nedaňové příjmy 13 620,00 15 414,46     16 531,84     
tř. 3 - kapitálové příjmy 15 000,00     36 200,00     36 257,99     
tř. 4 - přijaté transfery (včetně 
fondů) 

34 000,00     30 385,54 30 430,05 

příjmy celkem                129 384,00               172 000,00               175 956,02         

Výdaje                Schválený  
              rozpočet 

              Upravený    
             rozpočet  

           Skutečnost 

tř. 5 - běžné výdaje (včetně 
fondů) 

                 65 728,00              71 807,00              69 079,96 

tř. 5 - neinv. příspěvky PO - ZŠ, 
ZUŠ, TS 

                 21 992,00                  25 005,96                  25 005,96     

tř. 5 - dotace Covid-19                                                                            -                100,00                     84,50 
tř. 5 - dotace sportovním a kult. 
org. 

                   1 000,00                       450,00                       446,00     

tř. 5 - dotace stočné Zel. Lhota, 
St. Lhota 

                        30,00                         30,00                           7,14     

běžné výdaje celkem                  88 750,00                  97 392,96                  94 623,56     
tř. 6 - investice města + 
projektová dokumentace 

                85 121,00                   84 121,00                  82 694,50 

tř. 6 - investiční příspěvek - TS                               -                       300,00                       300,00                
kapitálové výdaje celkem                 85 121,00                   84 421,00                  82 994,50     
výdaje celkem               173 871,00                181 813,96                177 618,06         

Financování                 Schválený  
              rozpočet 

              Upravený  
             rozpočet  

           Skutečnost 

tř. 8 – čerpání úvěru 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
tř. 8 - splátky dlouhodobých úvěrů                -7 625,00     -7 625,00     -7 625,19     
financování celkem 22 375,00     22 375,00     22 374,81     
    

počáteční stav k 1. 1.2021 25 268,00               32 063,90                   32 063,90     
příjmy                129 384,00               172 000,00               175 956,02     
výdaje               -173 871,00               -181 813,96           -177 618,06     
financování 22 375,00             22 375,00     22 374,81 
zůstatek k 31. 12. 2021 3 156,00 44 624,94             52 776,67  

 
 
 
 
 
 



 
 

Závěrečný účet roku 2021 schválený zastupitelstvem města dne 23. 5. 2022 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. 
 

https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/rozpocet.asp

