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1. Komentář k rozboru hospodaření města za rok 2021 

 

Rozpočet města Bíliny na rok 2021 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 206 ze dne 04.11.2020. 

Rozpočet byl schválen jako schodkový v této výši: 

příjmy                365 123 tis. Kč                                                                                                                                       

výdaje                414 891 tis. Kč                                                                                                                                     

financování         49 768 tis. Kč   (plánovaný schodek rozpočtu)                                                                                                                         

 

Schválený rozpočet byl během roku upraven 185 rozpočtovými opatřeními, která byla projednána 

a schválena v souladu s pravidly schválenými zastupitelstvem města. K 31.12.2021 tak byly navýšeny 

příjmy o 29.344 tis. Kč a výdaje o 40.739 tis. Kč (z přebytku hospodaření minulých let byly výdaje navýšeny 

o 11.395 tis. Kč). Plánovaný schodek se tak v upraveném rozpočtu navýšil na 61.163 tis. Kč. Rozpočtovými 

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

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

Oproti schválenému schodu musely být dofinancovány: 

- nedokončené investice odboru nemovitostí a investic z roku 2020 v objemu 4.168 tis. Kč, 

- dokončení investiční akce multifunkční objekt DPS 2.040 tis. Kč, 

- snížení nařízeného odvodu od MTSB o 4.000 tis. Kč, 

- vratka nevyčerpaných dotací z roku 2020 ve výši 854 tis. Kč, 

- snížení dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy o 333 tis. Kč. 

 

Hodnota skutečně dosažených příjmů za rok 2021 činila 428.864 tis. Kč, tj. 108,72 % upraveného rozpočtu. 

Hodnota uskutečněných výdajů 364.573 tis. Kč, tj. 80,02 % k upravenému rozpočtu. 

 

 
 

 

Hospodaření města skončilo k 31.12.2021 přebytkem ve výši 64.291 tis. Kč (viz přehled str. 10). Skutečné 

příjmy překročily roční plán o téměř 9 % a oproti loňskému roku přijalo město o 15.316 tis. Kč více. 

Uhrazené výdaje byly o 20 % nižší než stanovený rozpočet a zároveň o 13.830 tis. Kč nižší než v roce 2020. 

Porovnáním nákladů a výnosů město Bílina dosáhlo svým hospodařením za rok 2021 zisku 75.894 tis. Kč 

po zdanění, což je o 4.540 tis. Kč vyšší zisk oproti roku 2020. 

Výnosy města v roce 2021 činily 412.359 tis. Kč a celkové náklady 336.465 tis. Kč (viz str. 10 tabulka 

Hospodářský výsledek dle výkazu zisku a ztráty)  

  

 schválený  upravený

I. Příjmy celkem: 413 548 365 123 394 467 428 864 108,72% 15 316 3,70%

II. Výdaje celkem: 378 403 414 891 455 630 364 573 80,02% -13 830 -3,65%

III. Saldo: 35 145 -49 768 -61 163 64 291 29 146 82,93%

meziroční 

rozdíl v %

Meziroční 

rozdíl

% plnění    

k UR

Skutečnost     

k 31.12.2021

Skutečnost     

k 31.12.2020
Tř. Text

Rozpočet 2021
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Příjmy 

 

Nejvýznamnějšími příjmy města jsou příjmy daňové, které tvoří tři čtvrtiny všech příjmů, jak je vidět 

v grafu struktury příjmů. Z nich převažují zejména sdílené daně, které jsou převáděny finančním úřadem 

podílem z celostátního výnosu daní. Jsou to daně z příjmu fyzických a právnických osob a daň z přidané 

hodnoty.  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. 

Dále je to daň z nemovitých věcí, která je převáděna v plné výši těm obcím, na jejichž území se nemovitost 

nachází. Ostatní daňové příjmy tvoří místní a správní poplatky, daň z hazardních her a dílčí daň 

z technických her.  V roce 2021 dosáhly daňové příjmy celkem 324 835 tis. Kč, tj. 114,08 % upraveného 

rozpočtu. 

 

 
 

 

55 028

63 536

136 590

14 668

8 134

4 213

13 784

28 428

454

324 835Celkem

Daň z příjmu fyzických osob 17 %

Daň z příjmu právnických osob + obec 20 %

Daň z přidané hodnoty 42 %

Struktura daňových příjmů k 31.12.2021

Daň z nemovitých věcí 5 %

Místní poplatky + poplatek za řidičský průkaz 3 %

Správní poplatky 1 %

Daň z hazardních her a z technických her 4 %

Ostatní 0,1 %

Příjmy úhrad za dobývání nerostů 9 %
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Příjmy ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí dosáhly v roce 2021 celkové výše 267.357 tis. Kč, tj. 

o 25.323 tis. Kč více proti roku 2020 a roční plán byl překročen o 16 %.  

Dopady pandemie COVID 19 a navazující rozhodnutí vlády do výtěžností daně z příjmů a z přidané hodnoty 

zohlednilo město Bílina již v plánovaných příjmech ze všech sdílených daní. Vyšší příjmy oproti predikci 

jsou patrné u daně z příjmů právnických osob a z přidané hodnoty, které byly navzdory pandemii dokonce 

vyšší než v roce 2020. Naopak znatelný propad byl zaznamenán u výnosů z příjmů fyzických osob placenou 

plátci, tj. ze závislé činnosti, který byl způsoben zrušením tzv. „superhrubé mzdy“. 

 

 
 

Jak je z přehledu vývoje sdílených daňových příjmů patrné, daňová výtěžnost s výjimkou roku 2020 roste, 

a to i přestože počet obyvatel města Bíliny klesá. 

 

 
 

 

 schválený  upravený

1111 daň FO placená plátci 61 112 58 000 58 000 44 999 77,58% -16 113 -26,37%

1112 daň FO placená poplatníky 935 1 000 1 000 2 791 279,10% 1 856 198,50%

1113 daň FO vybíraná srážkou 5 706 5 400 5 400 7 238 134,04% 1 532 26,85%

1121 daň z příjmu práv. osob 42 706 38 000 38 000 61 071 160,71% 18 365 43,00%

1211 daň z přidané hodnoty 117 125 114 000 114 226 136 590 119,58% 19 465 16,62%

227 584 216 400 216 626 252 689 116,65% 25 105 11,03%

1511 daň z nemovitých věcí 14 450 14 000 14 000 14 668 104,77% 218 1,51%

242 034 230 400 230 626 267 357 115,93% 25 323 10,46%

Sdílené daně celkem

Vybrané daně celkem

Skutečnost     

k 31.12.2020

Rozpočet 2021 Skutečnost     

k 31.12.2021

% plnění    

k UR

Meziroční 

rozdíl

meziroční 

rozdíl v %
Tř. Text

rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

rozpočet v 

tis. Kč
154 000 159 500 169 500 214 676 233 200 238 000 216 626

skutečnost 

v tis. Kč
180 303 197 500 199 646 224 660 243 518 227 584 252 689

počet 

obyvatel
15 299 15 182 14 990 15 007 14 942 14 800 14 434

Kč na 

obyvatele
11 785 13 009 13 319 14 970 16 298 15 377 17 507

Přehled vývoje sdílených daňových příjmů
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Z grafu vývoje příjmů z vydobytých nerostů vyplývá, že městu Bílina postupně od roku 2018  tyto příjmy 

klesají v souvislosti s postupem těžby hnědého uhlí na jiná katastrální území. 

 

                                                                                          

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 2021 činil 23.167 tis. Kč (o 785 tis. Kč více proti roku 2020). Další pravidelně opakující se transfery 

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

sociální služby, prevenci kriminality a na zajištění voleb. Ostatní účelové transfery jsou ovlivňovány 

individuálními projekty a investičními a neinvestičními akcemi. Z finančně významnějších dotací v roce 

2021 je potřeba zmínit projekty SMART Bílina, přístavba multifunkčního objektu Domu s pečovatelskou 

službou, technické kluby v ZŠ Za Chlumem, a dále platby za projekty ukončené v roce 2020, kterými byly 

výstavba chodníku Mostecká a zateplení domů 5. května č.p. 268+269 a 271+272.  

Z Ministerstva financí ČR město obdrželo kompenzační bonus ve výši 4.337 tis. Kč určený ke zmírnění 

dopadu poklesu daňových příjmů v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2. V roce 2021 činily 

veškeré transfery 65.307 tis. Kč (podrobný rozpis na str. 20). V porovnání s rokem 2020 po odečtení 

mimořádného příspěvku státu město obdrželo v roce 2021 na dotacích o 5.984 tis. Kč více.   

 

V nedaňových příjmech jsou svým objemem nejvýznamnější příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 

ve výši 17.503 tis. Kč, nájemné z bytů 15.544 tis. Kč a z nebytových prostor 1.769 tis. Kč. Dalšími 

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

prostory, provoz autobusového nádraží, pečovatelskou službu, pult centralizované ochrany, příjmy 

z poskytnuté reklamy, a to celkem ve výši 5.383 tis. Kč, příjmy z prodeje zboží v informačním centru ve 

výši 837 tis. Kč, dále přijaté sankční platby ve výši 3.206 tis. Kč, především odboru dopravy a městské 

policie. V roce 2021 převedly MTSB na účet města částku 6.000 tis. Kč za nařízený odvod z investičního 

fondu. Celkem nedaňové příjmy dosáhly výše 36.102 tis. Kč. Proti roku 2020 byly vyšší o 2.762 tis. Kč.  

Do kapitálových příjmů druhově spadají příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (pozemky, 

domy, movité věci) a investiční dary. Celkově tyto příjmy dosáhly výše 2.620 tis. Kč, tj. 49,16 % upraveného 

rozpočtu a pouze 0,6 % všech příjmů. V roce 2021 prodalo město Bílina pozemky za 490 tis. Kč a obdrželo 

investiční dary ve výši 2.130 tis. Kč. Severočeské doly, a.s., poskytly částku 1.750 tis. Kč na dětské hřiště 

Čapkova a Fügnerova, ČEZ, a.s., částku 150 tis. Kč pro dobrovolné hasiče a 110 tis. Kč na betlém a Nadace 

ČEZ částku 120 tis. Kč na realizaci akce Oranžový přechod v Zadní ulici. 
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Výdaje 

Jak bylo v úvodu konstatováno, celkové výdaje města byly ve schváleném rozpočtu na rok 2021 plánovány  

ve výši 414.891 tis. Kč a v průběhu roku byly navýšeny na 455.630 tis. Kč. Celková výše uskutečněných 

výdajů za rok 2021 dosáhla hodnoty 364 573 tis. Kč, z toho činily běžné výdaje 321.508 tis. Kč tj. 88 % 

a kapitálové výdaje 43.065 tis. Kč tj. 12 % z celkových výdajů.  

 

 

 

Neuskutečněné výdaje upraveného rozpočtu dosáhly celkové výše 91.057 tis. Kč. Zásadní podíl nečerpání 

výdajů má odbor nemovitostí a investic, kdy nebylo vyčerpáno z rozpočtu 43.030 tis. Kč. Dále nebyl zcela 

vyčerpán rozpočet odboru dotací a projektů, sociálních věcí a zdravotnictví, ONI na kapitole 07 (u výkupu 

nemovitostí a pozemků, také na údržbě a dodávkách vody, elektrické energie a tepla bytového fondu 

a nebytových prostor).  Cca 10 % rozpočtu nevyčerpaly odbor správní a vnitřních věcí a městské policie. 

 

Financování 

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

vykazovaného období. Rozpočtují se zde peněžní prostředky za účelem úhrady schodku schváleného 

rozpočtu, jednak z vlastních zdrojů nebo z půjček a úvěrů. K 31.12.2021 byly v upraveném rozpočtu navíc 

zapojeny uložené finanční prostředky ve výši 11.395 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že plánovaný rozpočet 

příjmů byl překročen o 34.397 tis. Kč a rozpočet výdajů nebyl naplněn o 91.057 tis. Kč, byl skutečný 

výsledek hospodaření přebytek ve výši 64.291 tis. Kč.  Nepoužité finanční prostředky zůstaly v rezervě 

města k použití do příštích let. 

 

 schválený  upravený

5. běžné výdaje 305 464 332 850 358 711 321 508 89,63% 16 044 5,25%

6. kapitálové výdaje 72 939 82 041 96 919 43 065 44,43% -29 874 -40,96%

Výdaje celkem 378 403 414 891 455 630 364 573 80,02% -13 830 -3,65%

% plnění    

k UR

Meziroční 

rozdíl

meziroční 

rozdíl v %
Tř. Text

Skutečnost     

k 31.12.2020

Rozpočet 2021 Skutečnost     

k 31.12.2021
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Hospodaření s majetkem 

V tabulkové části je na str. 34 uveden stav majetku města k 31.12.2021. 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 Generali Česká pojišťovna, a. s., se kterou má uzavřeny dvě pojistné smlouvy: 

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

elektronická rizika, ztráta vody apod.), za které město v roce 2021 zaplatilo 869 tis. Kč. 

2. Pojištění vozidel (povinné, havarijní, doplňkové např. skla, zavazadla, úraz…) za 150 tis. Kč. 

 

Při prodeji 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 za 1 m2 podlahové plochy. Nájemné z bytů je stanoveno měsíční  

sazbou 35 Kč za 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 256.727.345,95 Kč svěřený do správy. V roce 2021 byl 

MTSB převeden do správy majetek ve výši 115.478.770,78 Kč. Jednalo se o zelenou halu a plaveckou halu, 

u kterých uplynula lhůta, po kterou musely zůstat v majetku města dle podmínek dotace na rekonstrukci. 

Dále bylo předáno chladící zařízení na zimním stadionu, nový smart povrch a oplocení dětského hřiště 

Fügnerova a kolumbárium na hřbitově.  

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

má převzatý majetek v hodnotě 1.138.574,01 Kč a od města Bíliny v hodnotě 7.694.197,43 Kč. 

 

Bezúplatný příjem nemovitostí   

- komunikace Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou                               32.585 tis. Kč 

- cyklostezka Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou      19.271 tis. Kč 

U těchto staveb město Bílina hradilo technický dozor a další výdaje spojené výstavbou. Do užívání byly 

předány v těchto hodnotách: 

- komunikace Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou                               34.094 tis. Kč 

- cyklostezka Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou      20.112 tis. Kč 

 

Významné nákupy 

- budova Za Chlumem čp. 878 (bývalá MŠ)       1.800 tis. Kč 

- nové kamery + software rozšíření MKDS a bezdrátová síť WIFI 4 EU    4.393 tis. Kč 

 

 Významné technické zhodnocení majetku města 

- ZŠ Aléská – odborné učebny         3.415 tis. Kč 

- Dům dětí a mládeže – zateplení objektu a sanace zdiva    10.203 tis. Kč 

- Domy s pečovatelskou službou – přístavba multifunkčního objektu  15.254 tis. Kč 

- parkoviště Za Chlumem bl. 3, 4 a 5        2.651 tis. Kč 
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Významné dosud nedokončené investice  

- zateplení bytových domů 5. května (dokončeno, dosud nezkolaudováno)              6.839 tis. Kč 

- parkoviště HNsP          4.664 tis. Kč 

 

Významné opravy majetku města 

- chodníky a parkoviště                                    3.971 tis. Kč 

- opravy bytů                       2.470 tis. Kč 

- oprava ochozu radniční věže                                                                                            1.203 tis. Kč  

- objekty Kulturního centra (KD Fontána, divadlo, letní amfiteátr)        997 tis. Kč 

 

 

Inventarizace majetku k 31.12.2021 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.                                                                     

 

                                          

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 2021 

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

písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) spočívající v nesprávném účetnictví, kdy dle § 30 odst. 11 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nebyly inventarizační rozdíly vyúčtovány do účetního období, za které se 

inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. 

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. 

Na základě Zprávy o přijatých opatřeních k odstranění a nápravě chyb, nedostatků byly tyto chyby 

v účetnictví odstraněny. Tato zpráva tvoří samostatnou přílohu závěrečného účtu. 

Chyba byla zjištěna u inventarizace pozemků, o které se město soudilo již od roku 2001. Soudní spor za 

město Bílina vedl právní zástupce města JUDr. Dominik Hiner. Vzhledem k tomu, že s právním zástupcem 

města byla ukončena spolupráce, a na majetkoprávním oddělení odboru investic došlo k výměně 

personálního obsazení, nebyl konečný rozsudek z roku 2019 a následný dokument oznámení provedené 

změny na katastru nemovitostí z roku 2020 (sloučení parcel), předán na finanční odbor. V evidenci 

majetku tedy nebyla provedena změna u uvedených pozemkových parcel. V květnu 2022 provedl finanční 

odbor nápravu stavu v účetnictví, kdy pozemky, které již nebyly na katastru nemovitostí evidovány, 

vyřadil, a pozemky, které byly sloučeny, zařadil s novou vyšší cenou. Dále finanční odbor vyřadil duplicitní 

pozemky č. 1675 díl a, díl b. Procentuální chyba v majetku u pozemkových parcel k. ú. Bílina je v řádu setin 

(0,05 %).  

 


