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Závěrečný účet města Blovice za rok 2015
Závěrečný účet města Blovice za rok 2015 byl sestaven v souladu s platnými právními
předpisy upravující financování měst a obcí (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů). Součástí
závěrečného účtu je též Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Blovice za období
od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 zpracovaná auditorskou společností HZ Plzeň, s. r. o.

Projednávání návrhu Závěrečného účtu města Blovice za rok 2015
13. 05. 2016
16. 05. 2016
16. 05. 2016
01. 06. 2016

vyvěšení návrhu Závěrečného účtu na úřední desce a webu (odkaz níže)
předložení návrhu Závěrečného účtu Radě města Blovice
zaslání návrhu Závěrečného účtu předsedovi Finančního výboru města Blovice
předložení návrhu Závěrečného účtu ke schválení Zastupitelstvu města Blovice

Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
k 31. 12. 2015
88 449
103 051
103 441,8
Příjmy celkem
77 389
90 550,5
87 469,2
Výdaje celkem
11 060
12 500,5
15 972,6
Rozdíl P – V
Pozn.: Příjmy i výdaje uvedeny po konsolidaci.
Rozpočet města Blovice na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Blovice dne
15. 12. 2014 jako přebytkový s tím, že přebytek bude použit na úhradu splátek z úvěrů.
Během roku 2015 bylo provedeno celkem osm rozpočtových úprav, kterými byl objem příjmů
navýšen na 103 051 tis. Kč a objem výdajů na 90 550,5 tis. Kč.
Plánovaný přebytek hospodaření byl 12 500,5 tis. Kč, skutečný přebytek za rok 2015 byl
vyšší a činil 15 972,6 tis. Kč. V roce 2015 bylo proinvestováno 24 673 tis. Kč, běžné výdaje
byly ve výši 62 796,4 tis. Kč, z nichž mimořádné neinvestiční výdaje činily 3 365,4 tis. Kč
(zejména oprava fasády budovy radnice). Saldo běžného hospodaření, tedy běžné výdaje (bez
mimořádných neinvestičních výdajů) odečtené od běžných příjmů, bylo 23 535,3 tis. Kč.
Podíl salda na běžných příjmech tak činil 28,4 %.
V příloze je zpracována tabulka Přehled příjmů a výdajů města Blovice za rok 2015 a graf
Struktura příjmů a výdajů města Blovice za rok 2015. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů
a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby - Výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 12. 2015 k nahlédnutí na webu (odkaz níže)
nebo na Odboru ekonomickém a rozvoje města (OERM) Městského úřadu Blovice.

Přehled majetku města Blovice, pohledávek a závazků
Celková hodnota majetku k 31. 12. 2015 činila 547 186 tis. Kč, tj. pokles o 0,3 % oproti roku
2014. Ve stálých aktivech byl výrazný pokles u dlouhodobých pohledávek, dále nárůst
u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. U krátkodobých aktiv byl nárůst zejména
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u krátkodobého finančního majetku (zůstatky bankovních účtů), dále pokles u zásob
a krátkodobých pohledávek. Dlouhodobé závazky poklesly na 49 537 tis. Kč, krátkodobé
závazky klesly na 12 683 tis. Kč.
Viz příloha - tabulka Rozvaha k 31. 12. 2015.
Výkaz Rozvaha k 31. 12. 2015 – k nahlédnutí na webu (odkaz níže) nebo na OERM.

Výkaz zisků a ztrát
V hlavní činnosti se vykazuje za rok 2015 hospodářský výsledek, tj. rozdíl mezi výnosy
a náklady. Celkově byl vykázán zisk před zdaněním +18 656 tis. Kč (za rok 2014
+12 374 tis. Kč). Jako hospodářská činnost se účtuje bytové hospodářství (BH) města
Blovice spravované společností Plzeňské služby, s. r. o. Celkově bylo BH ziskové, zisk
před zdaněním +199 tis. Kč (v roce 2014 byla ztráta ve výši -144 tis. Kč).
Viz příloha – tabulka Výsledovka k 31. 12. 2015.
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 – k nahlédnutí na webu (odkaz níže) nebo na OERM.

Dluhová služba a zadluženost
Zadluženost města Blovice celkově klesla vůči bankám na 33 522 tis. Kč (v roce 2014 byla
42 581 tis. Kč), v příloze je zpracována tabulka Úvěry a dlouhodobé závazky města Blovice
k 31. 12. 2015.
Dluhová služba poklesla na 9,33 % (v roce 2014 byla 17,05 %), viz příloha Dluhová služba
a zadluženost k 31. 12. 2015.

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, rozpočtu
kraje, ostatním rozpočtům
Dotace do rozpočtu města v roce 2015 byly přijaty v celkové výši 28 442 tis. Kč, celkově bylo
použito 29 640,2 tis. Kč. Rozdíl ve výši -1 198,2 tis. Kč (přečerpání) je způsoben
financováním projektu IOP Blovice – informační služby ve výši 1 998,2 tis. Kč, kdy město
předfinancovalo veškeré výdaje projektu a dotace z EU nebyla do konce roku 2015 obdržena.
Dále je rozdíl způsoben nedočerpanou dotací na výkon pěstounské péče ve výši 118 tis. Kč,
která se převádí k použití do následujících let. Poslední část rozdílu ve výši 682 tis. Kč je
obdržená a nedočerpaná dotace na Kamerový systém Blovice, kde plánovaná realizace
projektu je do konce roku 2016. Vratka nevyčerpaných dotací za rok 2015 byla 0 Kč. Dotace
byly řádně vyúčtovány. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je
zpracován v příloze Přehled přijatých/použitých dotací a transferů městem Blovice v roce
2015.

Dotace poskytnuté městem Blovice v roce 2015
V roce 2015, stejně jako v předchozím roce, byl městem Blovice vyhlášen dotační titul
Program podpory spolků. V rámci tohoto programu bylo rozděleno 300 tis. Kč. Dále byly
poskytnuty dotace mimo tento program v celkové výši 717,5 tis. Kč na základě individuálních
žádostí o dotaci. Přehled poskytnutých dotací městem Blovice je zpracován v příloze Přehled
dotací poskytnutých městem Blovice v roce 2015.
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Sociální fond
Město Blovice má zřízen Sociální fond, jehož tvorba a čerpání se řídí Zásadami pro použití
prostředků sociálního fondu města Blovice, v platném znění, které byly schváleny
zastupitelstvem města. Hospodaření fondu v roce 2015 bylo +11,2 tis. Kč, viz příloha Sociální
fond města Blovice k 31. 12. 2015.

Hospodaření příspěvkových organizací (PO)
Město Blovice mělo v roce 2015 zřízeno celkem pět PO: ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM a MKS LD.
Odborem ERM MěÚ Blovice bylo zkontrolováno jejich hospodaření dvakrát během roku.
Zápisy o kontrolách jsou k dispozici na OERM. V příloze Výsledky hospodaření
příspěvkových organizací města Blovice za rok 2015 je přehled hospodaření PO s návrhem
rozdělení zisku do fondu rezerv, v případě ztráty pokrytí z fondu rezerv.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
v platném znění, společností HZ Plzeň s. r. o. Při přezkoumání hospodaření města Blovice
za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky – viz příloha Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Blovice za období 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.

Přílohy
-

Přehled příjmů a výdajů města Blovice za rok 2015
Struktura příjmů a výdajů města Blovice za rok 2015 (graf)
Rozvaha, výsledovka, dluhová služba a zadluženost města Blovice k 31. 12. 2015
Úvěry a dlouhodobé závazky města Blovice k 31. 12. 2015
Sociální fond města Blovice k 31. 12. 2015
Přehled přijatých/použitých dotací a transferů městem Blovice v roce 2015
Přehled dotací poskytnutých městem Blovice v roce 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Blovice za za období 01. 01. 2015
do 31. 12. 2015
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Blovice za rok 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 12. 2015
Výkaz Rozvaha k 31. 12. 2015
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015

Návrh Závěrečného účtu včetně příloh a výkazů je k nahlédnutí na webu:
http://www.blovice-mesto.cz/mesto-blovice/rozpocet-a-zaverecny-ucet/
nebo na Odboru ekonomickém a rozvoje města (OERM) Městského úřadu v Blovicích.
Kontaktní osoba: Ing. Jana Volfová
e-mail: jana.volfova@mublovice.cz
telefon: 371 516 126
adresa: Městský úřad Blovice - OERM, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
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Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit
písemně do termínu konání zasedání Zastupitelstva města Blovice
konané dne 01. 06. 2016 nebo ústně přímo na tomto zasedání.
Návrh usnesení:
Rada města Blovice předloží ZM návrh závěrečného účtu města Blovice za rok 2015 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Blovice za rok 2015.
Zastupitelstvo města Blovice schvaluje závěrečný účet města Blovice za rok 2015 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Blovice za rok 2015 bez výhrad.
Zastupitelstvo města Blovice schvaluje v rámci závěrečného účtu města Blovice za rok 2015
výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Blovice za rok 2015 a čerpání
hospodářských výsledků do (z) fondu rezerv dle předloženého návrhu.

Jan Poduška, starosta města v. r.
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