Závěrečný účet města Mýto za rok 2019
Město Mýto, IČ 00258911, podle § 17, odst. 6, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC a v souladu
s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích, zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce za rok 2019.
Město Mýto je dle zákona č. 128/2000 Sb o obcích, v platném znění, územní samosprávní celek s právní
subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je samostatnou účetní jednotkou, která vede v souladu
se zákonnými postupy pro ÚSC podvojné účetnictví dle zákona o účetnictví 563/1991Sb. a vyhlášky 410/2009Sb.

1/ Finanční ukazatele dle výkazu Fin 2-12 M

V tis. Kč
Tř.1
Tř.2
Tř.3
Tř.4
Tř.5
Tř.6

Tř.8
Tř.8
Tř.8
Tř.8

Rozbor hospodaření za rok 2019
Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a konsolidace
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování krátkodobé-změna stavu bank. účtů
Financování dlouhodobé-změna stavu peněžních fondů
Financování dlouhodobé-čerpání úvěrů
Financování dlouhodobé-splátky úvěrů

Financování celkem
Rozdíl/nesoulad

Schválený
2019
24975,00
5942,00
140,00
13300,00
44357,00
33257,00
10100,00
43357,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
2844,00

RU 2019
30333,00
8075,44
100,00
20830,56
59339,00
48307,71
6766,28
55074,00
4265,00
0,00
0,00
0,00
2844,00

Upravený
Skutečnost
30420,84
7876,78
85,82
20827,00
59210,44
47634,77
6648,81
54283,58
4926,86
nerozp.
nerozp.
nerozp.
2608,02

%
%
100,29
97,54
85,82
98,99
99,78
98,61
98,26
98,56
115,52
0,00
0,00
0,00
91,70

-2844,00

-2844,00

-2608,02

91,70

3844,00

7109,00

7534,88

x

Výkaz Fin 2-12 M je dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách města Mýta www.mestomyto.cz a
do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Mýto.

Bylo provedeno a schváleno 5 rozpočtových opatření týkajících se roku 2019.
Změny v rozpočtových opatřeních se týkaly nových smluvních pohledávek a závazků uzavřených během roku
2019.

Rozbor výkazu Fin 2-12 - položkově
Daňové příjmy
Položka 11xx-1355, 1361, 1511
Příjmy z daní výlučných a sdílených daní, které obec dostává prostřednictvím finančního úřadu, tvoří podstatnou
část příjmů obce.
Dále jsou to příjmy z místních poplatků - svoz kom. odpadů, psi, popl. z místa

Nedaňové příjmy
Položka 2111-222x, 23xx
Příjmy z pronájmu majetku obce - budov a pozemků a služby s tím související,
příjmy z ubytování, ze vstupného, služby pro obyvatelstvo, příjmy od Lesospolu, prodej zboží, příjmy z pokut.

Kapitálové příjmy
Položka 311x-32xx
Příjmy z prodeje majetku - budovy-objekty v bývalé posádce, pozemky, drobný majetek

Přijaté transfery
Položka 41xx - 412x, 4131, 42xx
transfery ze SR - volby do ZO a Senátu, dotace na činnost místní správy,
průtoková dotace ZŠ,
dotace KÚ a MV - SDH, KÚ - péče o pomníky.
Investiční dotace

Poskytnuté transfery
Položka 53xx
Příspěvky MŠ a ZŠ, členské příspěvky Horní Berounka,

dopravní obslužnost KÚ, Polygon,

Běžné výdaje
Položka 501x-519x, 52xx-54xx
Výdaje obce na provoz včetně finančních operací - poplatky, úroky z účtů běžných i úvěrových, odvod DPH.
Výdaje na nutné opravy a udržování majetku obce - opravy parkovacích ploch, komunikací,
opravy v č.p. 1, opravy vodovodního řadu,
výměny vodoměrů, oprava kanalizace, oprava památníků, VO,
opravy chodníků.

Kapitálové výdaje
Položka 611x - 64xx
Kamerový systém městské policie, rekonstrukce domu č. 1, veřejné osvětlení.

Financování
Položka 8123, 8124, 8115,
Splátky úvěrů dlouhodobých – KB, ČS
Položka 8115 financování představuje veškeré pohyby finančních prostředků na bankovních účtech,

2/ Fondy
Sociální fond – tvorba SF vychází z objemu hrubých mezd zaměstnanců a odměn uvolněných členů
zastupitelstva dle rozpočtem schválené částky. Čerpání SF je poskytováno dle statutu sociálního fondu
obce: příspěvky na stravování zaměstnanců, finanční odměny zaměstnanců, odměna při životním
výročí zaměstnance.
Zůstatek k 31.12.2019 činí 1097,- Kč.

Hospodaření s majetkem
DDNM
Ost.DNM

stav majetku

240047,70 Kč

oprávky

240047,70 Kč

654121,00

247992,00

215814830,02

54719724,00

32656360,62

13933383,46

3227490,22

3227490,22

Ost.DHM

254014,00

6225,00

Pozemky

56752149,83

0,00

Stavby
Samost.hmot.movit.věci,soubory
DDHM

V r. 2019 byl dokončen např. majetek: TZ kanalizace náměstí, chodníky Pražská 3.Etapa,
TZ kotelna ZŠ, pořízen elektromobil, vybavení kanceláří nábytkem, elektrická pánev do
kuchyně MŠ.
V r. 2019 bylo z majetku vyřazeno: vybavení kanceláří.
Z r. 2019 nedokončené investice projekty: kanalizační a vodovodní řad Sv.Čecha, chodníky
podél silnice II/605 náměstí – STK, Mýto průtah II/605. Dále investice: komunikace Těškovská,
TZ náměstí, TZ kamerového systému, komunikace Benátky.

3/ Hospodaření příspěvkových organizací
Mateřská škola k 31.12.2019
Příjmy
5.888.006,69 Kč
Výdaje
5.878.511,98 Kč
Fond kult.a soc. služeb
61.489,69 Kč
Fond rezervní
519.007,49 Kč
Výsledek hospodaření
9 494,71 Kč
zisk
BÚ
956 980,80 Kč
Pokladna
41 245,00 Kč
Základní škola k 31.12.2019
Příjmy
21 090 339,06 Kč
Výdaje
21 074 102,15 Kč
Fond kult.a soc.služeb
347 026,94 Kč
Fond rezervní
1 045 696,61 Kč
Investniční fond
228 989,00 Kč
Výsledek hospodaření
51 971,14 Kč
zisk
BÚ
3 325 392,56 Kč
Pokladna
37 493,95 Kč
Roční účetní závěrky zřízených PO jsou založeny v archivu města.
Řádně byly projednány a zároveň schváleny převody hospodářského výsledku dle zákona o účetnictví,
zákona o obcích.

4/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Kč
zprostředkovatel
Účel
čerpáno

Min. školství

učebny ZŠ – průtoková dotace

1.340.349,-

Min. školství

MŠ-průtoková dotace

471.712,-

Plzeňský kraj

Volby do EP

25.628,vráceno 3.372,- rok 2020

Technická mapa

651.276,-

Památky

120.000,-

Domy města

400.000,-

Městská policie
Obědy do škol

360.762,39.085,-

Státní správa

665.800,-

Min. životního prostř.

Elektromobil

600.000,-

Min. vnitra

Hasiči

Obce

Městská policie

12.000,465.576,-

Obdržené dotace s vyúčtováním byly řádně vyúčtovány v požadovaném termínu.
Roční účetní závěrka Města Mýta byla schválena dle novely zákona o obcích § 84 odst.2b/, vyhlášky č. 220/2013,

zastupitelstvem obce dne 09.03.2020 se závěrečným protokolem včetně převodu hospodářského výsledku.
Součástí závěrečného účtu je "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2019 do
31.12.2019."
.
Závěr zprávy :
VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Mýta 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.
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 a jejich vztah k hospodaření ÚSC jako celku.
Při přezkoumání hospodaření města Mýta 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.

František Končel
Starosta města Mýta

:
Vyvěšeno na elektronické ÚD dne : 01.03.. 2020

