ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ
ZA ROK 2018
schválený Zastupitelstvem města Rájec-Jestřebí
na zasedání dne 26. 6. 2019 usnesením č. 6.
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1.

Identifikační údaje

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Starosta:
Místostarosta:
Telefonické spojení:
Elektronická podatelna:
Webové stránky:

2.

Město Rájec-Jestřebí
Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
00280836
CZ00280836
Mgr. Romana Synakieviczová
Zdeněk Vašíček
516 432 014
podatelna@rajecjestrebi.cz
www.rajecjestrebi.cz

Údaje o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města za rok 2018

Rozpočet města Rájec-Jestřebí na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem města dne 07.03.2018 usnesením č. 4.
Rozpočet byl schválen jako schodkový s příjmy ve výši 78.974.000 Kč a výdaji ve výši 98.974.000 Kč,
financování zahrnovalo zapojení přebytků minulých let ve výši 20.000.000 Kč. Rozpočet byl upraven
rozpočtovými opatřeními 1-14/2018 s úpravou příjmů na 84.522.500 Kč, výdaji na 100.272.500 Kč, financování
se zapojením přebytků minulých let na 15.750.000 Kč. Shrnutí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města
za rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 1, podrobně pak v příloze č. 1 – Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC, DSO a RR.
Celkové daňové příjmy dosáhly v roce 2018 výše 56.632.040,61 Kč a došlo tak k nárůstu výnosu daní o
7.647.509,16 Kč oproti roku 2017 (48.984.531,45 Kč). Celkový výnos daní byl o 4,33 % vyšší oproti plánu dle
rozpočtu. Nejvyšším daňovým příjmem je podíl na výnosu DPH 24.835.735,82 Kč, daně z příjmů právnických
osob 10.098.851,39 Kč a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 12.220.330,77 Kč. V posledních
letech se postupně snižuje příjem u daně z příjmů placených poplatníkem (zejména OSVČ) s výnosností v roce
2018 ve výši 278.176,02 Kč (v roce 2017 ve výši 286.522,85 Kč), tato daň však tvoří nejmenší část daňových
příjmů města.
Nedaňové příjmy rozpočtované ve výši 16.186.000 Kč se naplnily ve výši 13.709.201,37 Kč. Nejvýznamnější
část nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku města, tj. především z bytů, nebytových prostor,
pozemků, vodovodů a kanalizací. Velkou část rozdílu mezi rozpočtem a skutečným plněním tvoří snížení nájmu
za provozování vodovodů a kanalizací z důvodu rekonstrukce a následné odstávky vrtu a úpravny vody
v Jestřebí. Nákup pitné vody byl realizován od Vodárenské akciové společnosti.
Kapitálové příjmy nebyly při tvorbě rozpočtu plánovány. Město Rájec-Jestřebí bylo vlastníkem akcií České
spořitelny, a.s. V průběhu roku 2018 se uskutečnilo vytěsnění menšinových akcionářů České spořitelny, a. s. a
bylo akcionářům vyplaceno protiplnění. Město obdrželo protiplnění za akcie ve výši 4.249.600 Kč. V průběhu
roku byly také uskutečněny prodeje několika pozemků s příjmem v celkové výši 78.045 Kč.
Běžné výdaje zahrnují celkový chod města – provoz budov, údržbu a opravy majetku, komunikací a zeleně.
Z rozpočtovaných běžných výdajů ve výši 49.068.000 Kč s navýšením na 55.508.400 Kč byly běžné výdaje
v roce 2018 čerpány ve výši 49.411.878,96 Kč.
Kapitálové výdaje obsahují zejména investice do nově budovaného majetku popř. technického zhodnocení
majetku stávajícího. Z rozpočtovaných 49.906.000 Kč s úpravou na 44.764.100 Kč byly realizovány investice
za 18.953.811,83 Kč. Z investičních výdajů nebyly plně čerpány prostředky na realizaci Modernizace a
intenzifikace čistírny odpadních vod, na výměnu technologie v úpravně vody v Jestřebí a opravy komunikací.
Z prostředků zapojených do financování rozpočtu ve výši 20.000.000 Kč, se změnou na výši 15.750.000 Kč,
finanční prostředky nebyly využity, do dalších let byla uspořena částka 14.005.519,51 Kč.
Město Rájec-Jestřebí bylo správcem veřejné sbírky za účelem shromáždění finančních prostředků ve prospěch
Jakuba Vrány a jeho rodičů k pokrytí nákladů na léčbu leukémie nehrazené z jiných zdrojů (zdravotní pojištění,
atd.), zajištění léčebného režimu, nákup zdravotnického materiálu a také náklady na vybavení, úpravu a chod
domácnosti po dobu nemoci Jakuba apod. Finanční prostředky veřejné sbírky byly vedeny na zvláštním
transparentním účtu u Komerční banky, a.s. č. 115-6712260297/0100 s konečným zůstatkem ke dni 31.12.2018
ve výši 110.491,71 Kč.
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3.

Přijaté dotace za rok 2018

V roce 2018 obdrželo město Rájec-Jestřebí dvě dotace na konání voleb, dotaci na volbu prezidenta ve výši
131.185 Kč a dotaci na volby do zastupitelstev obcí ve výši 165.000 Kč.
Každoročně je městu poukazována dotace na výkon přenesené působnosti státní správy, v roce 2018 obdrželo
město Rájec-Jestřebí dotaci ve výši 1.837.400 Kč.
V roce 2018 získalo město Rájec-Jestřebí od Úřadu práce ČR účelovou neinvestiční dotaci na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku s to z Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost a dále v rámci dotačního titulu Aktivní politiky zaměstnanosti. Město RájecJestřebí zaměstnalo v průběhu roku dva pracovníky. Celková dotace od Úřadu práce ČR v roce 2018 činila
193.065 Kč.
Prostřednictvím Jihomoravského kraje město obdrželo neinvestiční dotaci od Ministerstva vnitra na výdaje
jednotek SDH na zásahy uskutečněné touto jednotkou a odbornou přípravu členů ve výši 121.689 Kč.
Od Ministerstva pro místní rozvoj byla čerpána dotace na Rozvoj elektronických služeb úřadu města RájecJestřebí, v roce 2018 byly z dotace čerpány prostředky na počáteční fázi realizaci projektu ve výši 130.680 Kč,
pokračování čerpání finančních prostředků z této dotace bude převážně realizováno v roce 2019.
V oblasti mezinárodní spolupráce město realizovalo projekt v rámci dotačního programu ERASMUS+ s
litevským městem Biržai a slovenským městem Tvrdošín. Projekt byl realizován v letech 2016-2018 a město
Rájec-Jestřebí bylo koordinátorem celého projektu. V roce 2018 byl projekt dokončen a podána závěrečná
zpráva, dofinancování projektu poskytovatelem proběhne v roce 2019.
V roce 2018 byla zahájena realizační část Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod Rájec-Jestřebí,
Ministerstvem životního prostředí bylo v roce 2018 z dotace proplaceno 1.974.257,17 Kč.
Jihomoravským krajem byla poskytnuta investiční dotace pro jednotku SDH Holešín ve výši 91.000 Kč na
„Dovybavení JSDH Holešín“, ze které byla nakoupena Hasičská stříkačka PS-12 TAZ 1500 ccm.
Prostřednictvím rozpočtu města Rájec-Jestřebí obdržela Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí okres
Blansko, příspěvková organizace dvě dotace. Od Jihomoravského kraje v rámci Operačního programu
potravinové a materiální pomoci obdržela příspěvková organizace dotaci na projekt Poskytování bezplatné
stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji v celkové výši 59.856,30 Kč a od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Jihomoravského kraje obdržela příspěvková
organizace dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů
ve výši 3.131.767,60 Kč.
Akce realizované z dotací v roce 2018 jsou uvedeny v tabulce č. 2 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2018.

4.

Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci za rok 2018

Dotace z rozpočtu města byly v roce 2018 poskytovány dle schváleného Programu na poskytování dotací města
Rájec-Jestřebí. O dotacích bylo rozhodováno dle podaných žádostí v orgánech města. Rada města rozhodovala o
žádostech o dotace do 50 tis. Kč včetně, dotace nad 50 tis. Kč projednávalo zastupitelstvo města. V roce 2018
byla také poskytnuta jedna individuální neinvestiční dotace na základě žádosti žadatele – Gymnázium RájecJestřebí o.p.s. Současně se schválením dotací byly také schvalovány veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
jednotlivým žadatelům.
Na základě žádosti byla v roce 2018 poskytnuta Gymnáziu Rájec-Jestřebí, o.p.s. návratná finanční výpomoc.
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Seznam uzavřených smluv, identifikace jednotlivých příjemců a výše dotace je uvedena v tabulce č. 3 – Seznam
poskytnutých dotací a návratných finančních výpomocí v roce 2018.
Město Rájec-Jestřebí uzavřelo v roce 2015 veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku
sociálně-právní ochrany dětí s městem Blansko, příspěvek na výkon přenesené působnosti v roce 2018 činil
50.000 Kč. S městem Blansko byla na rok 2018 uzavřena dále Smlouva o příspěvku na financování sítě služeb
sociální prevence, kde výše příspěvku dosáhla 200.000 Kč.

5.

Hospodaření s majetkem města

V oblasti vodovodů a kanalizací byla v roce 2018 zařazena do užívání stavba vodovodu a kanalizace na ulici
Spešovská v celkové hodnotě 4.362.662,60 Kč. V oblasti komunikací byl dokončen chodník u keramičky od
kruhového objezdu v hodnotě 70.212 Kč.
Stavby v majetku města byly také v roce 2018 technicky zhodnoceny. Jedná se o stavbu Městské knihovny, kde
byla provedena rekonstrukce prostor informačního centra a skladu knihovny v částce 595.987,92 Kč.
Rekonstrukce proběhla také v obřadní síni města, stavba byla provedena v částce 2.012.434,98 Kč. Nově
zrekonstruovaná obřadní síň byla vybavena skleněnými plastikami v celkové hodnotě 532.400 Kč. V budově
městského úřadu byla provedena taktéž rekonstrukce sociální zařízení v 1. podlaží v hodnotě 587.882,13 Kč.
V rámci bytového hospodářství byla realizována revitalizace bytového domu na ul. 9. května 191-192 v celkové
hodnotě 1.897.818 Kč. V nebytovém hospodářství byla technicky zhodnocena budova gymnázia v hodnotě
620.070,25 Kč.
Pro jednotku SDH byla pořízena Hasičská stříkačka PS-12 TAZ 1500 ccm v částce 130.680 Kč
spolufinancována z dotace Jihomoravského kraje. Jako zázemí pro sportovce byl na hřiště v Karolíně pořízen
skladový kontejner v ceně 248.564,27 Kč. Kulturní centrum bylo v loňském roce vybaveno rumpálovými tahy
na jevišti v hodnotě 179.479,30 Kč.
Městský úřad byl vybaven venkovním informačním kioskem/digitální úřední deskou v hodnotě 263.674 Kč,
dále byl rozšířen informační systém GINIS v částce 1.458.497,70 Kč. Uvedené komponenty byly realizovány z
dotace na projekt Rozvoj elektronických služeb úřadu města Rájec-Jestřebí .
V roce 2018 byl zařazen na majetkové účty města majetek v celkové hodnotě 15.080.849,86 Kč a vyřazen
majetek v celkové hodnotě 962.005 Kč. Celkové přírůstky a úbytky majetku jsou zachyceny v tabulce č. 4.

6.

Sociální fond

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města, Statutem sociálního fondu a Zásadami pro čerpání Sociálního
fondu města Rájec-Jestřebí. Zvláštní účet, zřízený k tvorbě a čerpání fondu, vykazoval k 31. 12. 2018 zůstatek
ve výši 89.173,42 Kč. Tvorba a čerpání fondu je zachyceno v přiložené tabulce č. 5.

7.

Hodnocení hospodářské činnosti

Město Rájec-Jestřebí neprovozuje hospodářskou činnost.

8.

Dobrovolný svazek obcí

Město Rájec-Jestřebí je členem Dobrovolného svazku obcí - Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras se
sídlem Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice, IČ: 69744009. Členský příspěvek města dobrovolnému svazku
obcí za rok 2018 činil 44.088 Kč. V roce 2017 přispělo město Rájec-Jestřebí dobrovolnému svazku obcí na
nákup kompostérů částkou ve výši 689.700 Kč, z toho na předfinancování dotace ze Státního fondu životního
prostředí ve výši 586.245 Kč (85 %) a spolufinancování města Rájec-Jestřebí činilo 103.455 Kč (15 %). Částka
na předfinancování dotace ve výši 586.245 Kč byla vrácena do rozpočtu města v roce 2018.
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9.

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem

Město Rájec-Jestřebí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola RájecJestřebí, okres Blansko, Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí. V roce 2018 hospodařila příspěvková organizace
s investičním příspěvkem 500.000 Kč a s neinvestičním příspěvkem z rozpočtu města ve výši 4.200.000 Kč.
Výsledek hospodaření skončil se ztrátou v hlavní činnosti ve výši 226.647,81 Kč a v hospodářské činnosti se
ziskem ve výši 33.400,26 Kč. Z investičního fondu byl realizován nákup automobilu, stavební úpravy tříd I.
stupně a výměna kotle v bytu školníka.
Stav fondů k 31.12.2018
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, investiční fond
Celkem fondy

24.158,50 Kč
160.326,35 Kč
627.039,16 Kč
0,00 Kč
1.133.036,03 Kč
1.944.560,04 Kč

Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku spadá do kompetence rady města. Účetní závěrku schválila
rada města na své schůzi dne 13.05.2019 usnesením č. 9a a současně schválila usnesením č. 9b krytí
hospodářského výsledku - ztráty v celkové výši 193.247,55 Kč z rezervního fondu. Výkazy příspěvkové
organizace jsou přílohou č. 6 k Závěrečnému účtu.

10.

Hospodaření organizace Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. založené městem

Město Rájec-Jestřebí založilo v roce 1999 společnost s ručením omezeným Voda-Teplo-Světlo, s. r. o., která
provozuje vodovod, kanalizaci a ČOV ve všech místních částech města. Společnost vykazuje za rok 2018 zisk
po zdanění ve výši 789.000 Kč Kč. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku provede rada města při
výkonu působnosti valné hromady společnosti. Účetní výkazy společnosti jsou přílohou č. 7 k Závěrečnému
účtu.

11.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu obcí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve dnech 22. - 24. října 2018 (dílčí přezkoumání) a 13. - 15. května
2019. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Rájec-Jestřebí za rok 2018 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.
Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 je přílohou č. 5 k Závěrečnému účtu. Na
základě této zprávy může být schválen Závěrečný účet města Rájec-Jestřebí za rok 2018 a vysloven souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, dle § 17, odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

12.

Tabulková část a přílohy

Tabulková část:
Tabulka č. 1 – Plnění příjmů a výdajů za rok 2018
Tabulka č. 2 – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
za rok 2018
Tabulka č. 3 – Seznam poskytnutých dotací za rok 2018
Tabulka č. 4 – Rekapitulace k provedené inventuře za rok 2018
Tabulka č. 5 - Sociální fond Města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2018
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR
Příloha č. 2 – Rozvaha k 31.12.2018
Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
Příloha č. 4 – Příloha pro ÚSC, DSO a RR k 31.12.2018
Příloha č. 5 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Příloha č. 6 – Účetní výkazy Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
(Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha základní - sestavené k 31.12.2018)
Příloha č. 7 – Účetní výkazy Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. k 31.12.2018
Z důvodů rozsahu příloh, budou tyto zveřejněny na elektronické úřední desce na webových stránkách
města Rájec-Jestřebí www.rajecjestrebi.cz popř. k nahlédnutí na Podatelně a Hospodářsko-správním
odboru Městského úřadu Rájec-Jestřebí. Přílohy č. 1-4 a příloha č. 6 jsou také zveřejněny na
informačním
portále
MONITOR
provozované
ministerstvem
financí
https://monitor.statnipokladna.cz/2018/.
V Rájci-Jestřebí dne 26.06.2019

Mgr. Romana Synakieviczová v. r.
starostka
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