Závěrečný účet

Zpráva o hospodaření za rok 2009 - návrh závěrečného účtu
Města Staré Město za rok 2009

Adresa: Město Staré Město, nám. Osvobození č. 166, 788 32 Staré Město
Tel.: 583 239 222
Fax: 583 285 037
E-mailová adresa: peskova@mu-staremesto.cz
Bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna, a. s.
Č. účtu: 154232461/0300
Počet obyvatel k 31.12.2009: 1.967
Počet členů zastupitelstva: 15
Zpracování účetnictví: program Gordic Jihlava

Plnění příjmů a výdajů Města Staré Město za rok 2009:

Příjmy

Schv. rozpočet

Upr. rozpočet

Skutečnost

( v Kč )

( v Kč )

( v Kč )

( v Kč )

Celkem:

27.081.300,-

42.373.992,-

43.152.704,81

Daňové:

20.933.000,-

5.779.337,-

5.649.191,99

Nedaňové:

925.000,-

Kapitálové:

4.310.000,-

5.779.337,6.703.178,-

5.649.191,99
6.714.298,-

Přijaté transfery:

913.300,-

10.269.186,89

11.570.543,57

Výdaje
( v Kč )
Celkem:

26.970.800,-

43.889.978,-

42.667.116,75

Běžné:

24.904.000,-

36.322.349,-

35.206.746,97

2.066.800,-

7.567.629,-

7.460.369,78

- 1.515.986,-

485.588,06

Kapitálové:

Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje):
110.500,-

Dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů:

Poskytnutá dotace

ve výši

ÚZ

( v Kč )

4111- NT z VPS - Volby do EP

4112 - NT ze SR v rámci SDV

100.000,-

493.300,-

čerpání
k 31.12.2009

98.348,-

-

88.108,28

493.300,-

4116 - veřejně prospěšné práce

219.542,-

EU

186.608,-

SR

32.934,-

4116 - projekt Czech Point

58.259,- 36514008

47.497,-

4121 - NT od obcí

122.500,-

122.500,-

bez

Tento neinvestiční transfer obdrželo Město Staré Město od šesti okolních obcí
v našem regionu na úhradu neinvestičních nákladů dojíždějících žáků do
Základní školy ve Starém Městě.

4122 - NT od krajů

30.000,-

212

30.000,-

Jedná se o účelový neinvestiční transfer na podporu kulturních aktivit - Anenská
pouť.

4122 - dtto

181.696,- 14 004

181.696,-

4122 - dtto

31.000,- 00 008

31.000,-

Jedná se o účelový neinvestiční transfer na odbornou přípravu členů jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Staré Město, na zabezpečení akceschopnosti, věcné
vybavení a zásah a pomoc při povodních.

4122 - dtto

60.000,- 00 0211

60.000,-

Jedná se o účelový neinvestiční transfer na restaurování kašny s Neptunem.

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
500.000,- 00 017

500.000,-

Jedná se o investiční dotaci na rekonstrukci Kulturního domu ve Starém Městě.

4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
2.800.316,89

EU

2.644.743,80

SR

155.573,09

Zastupitelstvo města schválilo celkem 160 rozpočtových opatření.

Město Staré Město má jednu příspěvkovou organizaci, a to Základní a
Mateřskou školu Staré Město – viz samostatná příloha – Rozvaha, výkaz zisku a
ztráty. Této PO byl dle rozpočtu poskytnut příspěvek ve výši 2,660.000,- Kč.
Město dále poskytlo peněžní prostředky ve výši 1,000.000,- Kč VHZ, a. s.,
Šumperk na výstavbu a rekonstrukci kanalizační sítě a 1,000.000,- Kč na
realizaci stavby „Vodovod Staré Město“ v rámci projektu Zlepšení kvality vod
Horního povodí řeky Moravy - I. fáze.
Městu byl poskytnut účelový úvěr na výstavbu Sportovního areálu Staré Město
ve výši 4,222.000,- Kč od ČSOB, a.s., divize Poštovní spořitelna Praha.
Město Staré Město splácí úvěr České spořitelně Šumperk ve výši 786.000,- Kč
ročně za účelem koupě 87 bytových jednotek ve Starém Městě, kde zbývá
zaplatit 4,260.300,- Kč.
Dále splácí leasing na dvě Multicary měsíčně ve výši 42.999,- Kč a dnem
31.12.2009 byl doplacen leasing na osobní automobil Škoda Fabia.
Město Staré Město bylo i v roce 2009 zapojeno do spolupráce Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis se sídlem v Rychnově nad Kněžnou.
Byly realizovány výdaje k projektu „Kladské sedlo… nás ke spolupráci
dovedlo“ ve výši: 324.025,79 Kč.

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2009 na základě příkazu
starosty města.

Stav majetku města, pohledávek a závazků k 31. 12. 2009 v Kč:
Dlouhodobý nehmotný majetek

88.377,20

Pozemky

78.671.108,90

Stavby a budovy

199.406.943,62

Samostatné movité věci

5.722.989,90

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

3.064.945,28

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

14.071.297,68

Finanční majetek – akcie

20.473.000,--

Zásoby:
- zboží v Turistickém informačním centru

240.313,--

- materiál

7.727,--

Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 13/2009, veškeré údaje o
dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
k nahlédnutí v účtárně Městského úřadu Staré Město: Výkaz Fin 2-12, výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu, a výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění
rozpočtu sestavený k 13/2009.

Město vede hospodářskou činnost, tj. Turistické informační centrum, les,
turistická ubytovna a směnárna
– viz rozbor k 31.12.2009 v samostatné příloze.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009:
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti města a v souladu se zák. č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, odborem kontroly
KÚOK dne 14.9. a 15.9.2009 (dílčí přezkoumání) a 24.2. a 25.2.2010 (konečné
přezkoumání).
Závěr: Při přezkoumání hospodaření města Staré Město za rok 2009 podle § 10
odst. 3 písm. b) zákona byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky –
územní celek nesledoval odděleně majetek daný do zástavy a podle § 10 odst. 3
písm. c) zákona byly zjištěny závažné chyby a nedostatky c4) – překročení
působnosti orgánu územního celku.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 je k nahlédnutí
v účtárně Městského úřadu Staré Město po dobu vyvěšení návrhu závěrečného
účtu města.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě
stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva města.

Staré Město dne: 7.4.2010
Zpracovala: Pešková Věra, účetní

Ing. Vladimír Černín, v. r.
starosta města
Vyvěšeno dne: 14.04.2010
Sňato dne:
Elektronická podoba dne: 14.04.2010

