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1. Komentář k rozboru hospodaření města za rok 2020 

Rozpočet města Bíliny na rok 2020 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 250 z 11.12.2019. 

Rozpočet byl schválen jako přebytkový v této výši: 

příjmy                386.387 tis. Kč                                                                                                                                       

výdaje                414.323 tis. Kč                                                                                                                                     

financování         27.936 tis. Kč   (plánovaný schodek rozpočtu)                                                                                                                         

Schválený rozpočet byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními, která byla projednána 

a schválena v souladu s pravidly schválenými zastupitelstvem města. K 31.12.2020 tak byly navýšeny příjmy 

o 25.999 tis. Kč a výdaje o 38.777 tis. Kč (z přebytku hospodaření minulých let byly výdaje navýšeny 

o 12.778 tis. Kč). Plánovaný schodek se tak v upraveném rozpočtu změnil na výši 40.714 tis. Kč. 

Rozpočtovými opatřeními, která nejvíce ovlivnila výši upraveného rozpočtu, byly přijaté dotace a dary, které 

nejsou součástí schváleného rozpočtu (viz rozpis str. 20) a zapojení finančních prostředků z přebytku 

hospodaření.  Z toho nejvyšší podíl tvoří: 

- akce odboru nemovitostí a investic 3.059 tis. Kč, 

- navýšení rozpočtu MTSB na mzdy 3.750 tis. Kč 

- navýšení rozpočtu FO na transfery podnikajícím subjektům 5.000 tis. Kč 

Hodnota skutečně dosažených příjmů činí 413.548 tis. Kč, tj. 100,28 % k upravenému rozpočtu. 

Hodnota skutečných výdajů 378.403 tis. Kč, tj. 83,51 % k upravenému rozpočtu. 

Hospodaření města ve skutečnosti skončilo přebytkem ve výši 35.145 tis. Kč (viz přehled str. 10). Proti roku 

2019 jsou příjmy nižší o 7.565 tis. Kč a výdaje vyšší o 16.016 tis. Kč. 

Příjmy 

 

Nejvýznamnějšími příjmy města jsou příjmy daňové, z nich zejména sdílené daně, které jsou převáděny 

finančním úřadem podílem z celostátního výnosu daní. To jsou daně z příjmu fyzických a právnických osob 

a daň z přidané hodnoty.  Dále je to daň z nemovitých věcí, která je obcím převáděna v plné výši. Základem 

pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel, výměra katastrálních 

území, počty zaměstnanců a počty dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí. Pouze daň z nemovitých 

věcí je plně převáděna obci, na jejímž území se nemovitost nachází. 

72%

8%

1%

19%

Příjmy  r. 2020 v tis. Kč

1.  daňové příjmy

2. nedaňové příjmy

3. kapitálové příjmy

4. dotace
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V roce 2020 dosáhly sdílené daně a daň z nemovitých věcí celkové výše 242.034 tis. Kč, tj. o 15.697 tis. Kč 

méně proti roku 2019 a k upravenému rozpočtu činí 96,05 %. Z toho k nejvyššímu propadu došlo u daně 

z fyzických osob placenou poplatníky (bývalé OSVČ) a daně z příjmu právnických osob. Detailnější struktura 

daňových příjmů je uvedena v tabulkách na straně 15 a 16. Na výši daňových příjmů kromě daně 

z nemovitých věcí se značně projevila pandemie COVID-19 a v souvislosti s tím i prominutí místního 

poplatku za komunální odpad za I. pololetí r. 2020. Celkově daňové příjmy dosáhly výše 298.766 tis. Kč 

a jsou oproti roku 2019 nižší o 23.765 tis. Kč. K upravenému rozpočtu činí 95,09 %.  Ke každoročnímu 

poklesu dochází také u příjmů z úhrad za dobývání nerostů. Další daňové příjmy tvoří místní poplatky 

z vybraných činností a služeb a správní poplatky. I u těchto daňových příjmů došlo k nižšímu plnění.  

 

 

Struktura daňových příjmů k 31.12.2020 

Daň z příjmu fyzických osob 23 % 67 753 

Daň z příjmu právnických osob + obec 15 % 44 836 

Daň z přidané hodnoty 39 % 117 125 

Daň z nemovitých věcí 5 % 14 450 

Místní poplatky + poplatek za řidičský průkaz 2 % 5 687 

Správní poplatky 1 % 3 477 

Daň z hazardních her a z technických her 3 % 9 654 

Příjmy úhrad za dobývání nerostů 12 % 35 332 

Ostatní 0,1 % 452 

Celkem 298 766 

 

 

 
 

 

 

 

23%

15%

39%

5%

2%
1%

3%

12% 0%

Struktura daňových příjmů k 31.12. 2020

Daň z příjmu fyzických osob 23%

Daň z příjmu právnických osob + obec
15%

Daň z přidané hodnoty 39%

Daň z nemovitých věcí 5%

Místní poplatky + poplatek za řidičský
průkaz 2%

Správní poplatky 1%

Daň z hazardních her a z technických
her 3%

Příjmy úhrad za dobývání nerostů 12%

Ostatní 0,1%



5 
 

 

Přehled vývoje sdílených daňových příjmů 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

rozpočet        

v tis. Kč 
154 000 159 500 169 500 214 676 233 200 238 000 

skutečnost v 

tis. Kč 
180 303 197 500 199 646 224 660 243 518 227 584 

počet 

obyvatel 
15 299 15 182 14 990 15 007 14 942 14 800 

Kč na 

obyvatele 
11 785 13 009 13 319 14 970 16 298 15 377 

 

 
 

                                                                               

Příjmy z úhrad z vydobytého prostoru a nerostů v tis. Kč 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

35 508 46 237 26 912 45 105 39 527 35 332 
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 Dalším významným zdrojem příjmů města jsou přijaté transfery. Jedná se především o každoroční transfer 

ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, který je vymezen zákonem o státním rozpočtu 

a pro rok 2020 činil 22.382 tis. Kč (o 940 tis. Kč více proti r. 2019). Další pravidelně opakující se transfery 

jsou na sociálně právní ochranu dětí, na pěstounskou péči, na lékařskou pohotovostní službu na sociální 

služby a na zajištění voleb. Ostatní účelové transfery jsou ovlivňovány individuálními projekty a investičními 

a neinvestičními akcemi. Z významnějších dotací v roce 2020 to bylo pro městskou policii na asistenty 

prevence kriminality, z Ministerstva pro místní rozvoj na odborné učebny a bezbariérové řešení školy 

ZŠ Za Chlumem a ZŠ Lidická, z Ústeckého kraje na rekonstrukci sběrného dvora pro MTSB, na technické 

kluby v ZŠ Za Chlumem a další projekty v základních školách. Z Ministerstva financí ČR město obdrželo 

jednorázový příspěvek výši 21.500 tis. Kč určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů jako 

kompenzační bonus v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2.  V roce 2020 činily transfery 

77.609 tis. Kč. (viz rozpis str. 20). V porovnání s rokem 2019 po odečtení mimořádného příspěvku státu jsou 

transfery r. 2020 o 2.408 tis. Kč nižší.  

 

 Z příjmů nedaňových jsou objemem významné příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí ve výši 

17.659 tis. Kč, z toho největší podíl tvoří nájemné z bytů 15.708 tis. Kč a z nebytových prostor 1.748 tis. Kč, 

dalšími nedaňovými příjmy jsou za poskytování služeb t.j. např. za kulturní služby, služby za nebytové 

prostory, provoz autobusového nádraží, pečovatelskou službu, PCO, příjmy z poskytnuté reklamy 

a to celkem ve výši 5.130 tis. Kč , příjmy z prodeje zboží v informačním centru ve výši 884 tis. Kč, dále přijaté 

sankční platby ve výši 3.461 tis. Kč, především odboru dopravy a městské policie. Celkem nedaňové příjmy 

dosáhly výše 33.340 tis. Kč. Proti roku 2019 jsou nižší o 2.636 tis. Kč.  I v těchto příjmech se projevila 

pandemie COVID-19. 

Příjmy kapitálové tvoří příjmy z prodeje investičního majetku a investiční dary. Celkově dosáhly výše 

3.833 tis. Kč, tj. 75,16 % k upravenému rozpočtu. Tyto příjmy tvoří drobnější prodeje pozemkových parcel, 

v roce 2020 se prodal pavilon v bývalé ZŠ Teplická včetně pozemku za 2.119 tis. Kč, investiční dary v roce 

2020 činily 1.165 tis. Kč. Město Bílina obdrželo od Severočeské vodárenské společnosti investiční dar 

na obnovu komunikace 5. května (225 tis. Kč) a též dar od Severočeských dolů, a. s. na rozšíření parkoviště 

Za Chlumem mezi bl. 3 a 4 (940 tis.Kč). 
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Výdaje 

Jak bylo v úvodu konstatováno, celkové výdaje města byly ve schváleném rozpočtu na rok 2020 

rozpočtovány ve výši 414.323 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na celkovou výši 453.100 tis. Kč. 

Celková výše uskutečněných výdajů za rok 2020 dosáhla hodnoty 378.403 tis. Kč, z toho činily běžné výdaje 

305.464 tis. Kč tj. 81 % a kapitálové výdaje 72.939 tis. Kč tj. 19 % z celkových výdajů.  

 

Neuskutečněné výdaje upraveného rozpočtu dosáhly celkové výše 74.697 tis. Kč. Neuskutečněné výdaje jsou 

převážně na odboru nemovitostí a investic. Dále nebyl zcela vyčerpán rozpočet odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví (předfinancování dotací), ONI kapitola 07 (výkup nemovitostí), odbor správní a vnitřních věcí, 

městské policie (mzdové prostředky).  

Financování 

Financování rozpočtu tvoří změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem 

výkazního období. Rozpočtují se zde peněžní prostředky za účelem úhrady schodku schváleného rozpočtu, 

jednak z vlastních zdrojů nebo z půjček a úvěrů. K 31.12.2020 byly v upraveném rozpočtu zapojeny uložené 

finanční prostředky ve výši 22.298 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že plánovaný rozpočet příjmů byl ve 

skutečnosti o 1.162 tis. Kč vyšší a rozpočet výdajů nebyl naplněn o 74.697 tis. Kč, byl skutečný výsledek 

hospodaření přebytek ve výši 35.145 tis. Kč.  Nepoužité finanční prostředky zůstaly v rezervě města 

k použití do příštích let. 

Hospodaření s majetkem 

V tabulkové části je na str. 34 uveden stav majetku města k 31.12.2020. Město Bílina je na základě zápisu 

o změně vlastnictví (zák. č. 172/1991 Sb.) vlastníkem nemovitého majetku, a proto je oprávněno s tímto 

majetkem nakládat. Jelikož se město o svůj majetek stará s péčí řádného hospodáře, je veškerý majetek 

pojištěn a to od 01.01.2016 u pojišťovny Generali Česká pojišťovna , a. s. a jsou uzavřeny dvě pojistné 

smlouvy: 

1. Pojištění majetku a odpovědnosti (živelné pohromy, odcizení, vandalismus, odpovědnost, 

elektronická rizika, ztráta vody apod.) 

2. Pojištění vozidel (povinné, havarijní, doplňkové např. skla, zavazadla, úraz…) 

81%

19%

Struktura výdajů v r. 2020

5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje
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V případě prodeje majetku se u pozemků i ostatních nemovitostí stanovuje cena na základě znaleckého 

posudku.  

Pronájem pozemků se řídí směrnicí č. 4/2014 – upravující podmínky pronájmu pozemků města. Nájemné 

z nebytových prostor se stanovuje dle směrnice č. 2/2014 o nájemném z prostor sloužících k podnikání. 

Nájemné se určuje v roční sazbě 250 Kč na 1 m2 podlahové plochy. Nájemné z bytů je stanoveno 35 Kč/m2 

podlahové plochy bytu. 

Příspěvkové organizace (dále PO) zřízené městem využívají ke své činnosti majetek města. Movitý majetek 

byl PO převeden bezúplatným převodem usnesením zastupitelstva města č. 126 z 20. 06. 2013. Školské PO 

využívají nemovitý majetek na základě smluv o výpůjčce. Městské technické služby Bílina (dále MTSB) mají 

dle zřizovací listiny majetek v hodnotě 141.168.016,50 Kč svěřený do správy. Zelenou halu a plaveckou halu 

využívají MTSB dle smlouvy o výpůjčce z důvodu podmínek dotace, za kterou byly tyto objekty 

zrekonstruovány. V roce 2020 byl MTSB převeden do správy majetek ve výši 2.359.235,18 Kč. Jednalo se o 

sběrný dvůr, autobusovou zastávku u HNsP, vánoční výzdobu, odpadkové koše. Dále město bezúplatně 

předalo MTSB vybudované parkourové hřiště Za Chlumem v hodnotě 1.959.547,81 Kč. 

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., hospodaří s majetkem na základě smlouvy o výpůjčce.  

 

 

 

 

 

 Prodej nemovitostí   

- pavilon bývalé ZŠ Teplická v ul. Teplická                                   2 119 tis. Kč 

 

 Významné technické zhodnocení majetku města 

- reko. komunikace 5. Května       22 688 tis. Kč 

- reko. ulic Zámecká, Komenského        6 061 tis. Kč 

- ZŠ Za Chlumem odborné učebny        4 073 tis. Kč 

- ZŠ Za Chlumem modernizace školní jídelny       2 221 tis. Kč 

 

Významné dosud nedokončené investice  

- zateplení DDM - dosud není kolaudace       10 203 tis. Kč 

- přístavba multifunkčního objektu DPS                      8 188 tis. Kč 

- zateplení bytových domů 5. května                                                                                 6 828 tis. Kč 

- parkoviště Za Chlumem bl. 3 a 4                                                                                       2 642 tis. Kč 

- chodník Mostecká u hřbitova                                                                                            2 413 tis. Kč     

 

Významné opravy majetku města 

- chodníky                                   3 729 tis. Kč 

- opravy bytů                  2 044 tis. Kč 

- opravy vnitřní správa                                                                                                        2 113 tis. Kč  

 

 

 

Inventarizace majetku k 31.12.2020 byla provedena v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní směrnice města Bílina 

č. 4/2019.                                                                                                              
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Závěr 

Se všemi prostředky schválenými v rozpočtu města se hospodařilo účelně, všechny přijaté transfery a dary 

byly vynaloženy dle poskytnutého účelu a řádně vyúčtovány. Nedočerpané finanční prostředky byly v rámci 

finančního vypořádání vráceny. Poskytnuté příspěvky zájmovým, sportovním a společenským organizacím 

byly řádně vyúčtovány, zkontrolováno jejich účelné využití a nedočerpané prostředky vráceny zpět na účet 

města. Dle závěrečné zprávy o výsledku provedeného přezkoumání hospodaření města Bíliny za rok 2020 

Krajským úřadem Ústeckého kraje, dle bodu I. písm. D nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. 

a) zákona č. 420/2004 Sb.) Dle bodu II. písm. D této zprávy nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze 

zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku 

v budoucnosti. 

 


