
1 
 

 

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLINY 

ROK 2017 

 

 

 

 

 

 

Město Bílina 

IČO: 00266230 

Se sídlem: Břežánská 50/4 

418 31 Bílina 

 

V Bílině dne 24. května 2018 

Předkládá: Ing. Michaela Vršková, vedoucí finančního odboru, tel. 417810820, vrskova@bilina.cz  

Zpracovala: Anna Bezuchová, správce rozpočtu, tel. 417810829, bezuchova@bilina.cz 

                                

mailto:vrskova@bilina.cz
mailto:bezuchova@bilina.cz


2 
 

Obsah: 

 

1. Komentář k rozboru hospodaření města za rok 2017........................................... 3 
2. Základní údaje o hospodaření města  ................................................................... 10 
3. Příjmy...................................................................................................................... 12 
 plnění příjmů celkem............................................................................................... 12 
 plnění příjmů dle položek........................................................................................ 13 
 daňové příjmy celkem............................................................................................. 15 
 porovnání daňové výtěžnosti.................................................................................. 16 
 nedaňové příjmy..................................................................................................... 17 
 kapitálové příjmy..................................................................................................... 18 
 přijaté dotace.......................................................................................................... 19 
 rozpis přijatých dotací a přijatých darů................................................................... 20 
 porovnání příjmů dle ORJ (kapitol).......................................................................... 21 

4. Výdaje...................................................................................................................... 22 
 čerpání výdajů celkem............................................................................................. 22 
 čerpání výdajů dle ORJ (kapitol).............................................................................. 23 
 čerpání výdajů dle ORJ, v členění na odd.§............................................................. 24 
 porovnání výdajů dle odvětví  ................................................................................ 28 
 přehled uskutečněných jmenovitých investičních a neinvestičních akcí ................  29 
 poskytnuté příspěvky  zájmovým, společenským a sportovním organizacím ........     31 

5. Stavy účtů k 31.12.2017......................................................................................... 32 
6. Stavy fondů k 31.12.2017....................................................................................... 33 
7. Stav majetku, pohledávek, závazků....................................................................... 34 
8. Finanční vypořádání se státním rozpočtem........................................................... 35 
9. Výsledky hospodaření PO...................................................................................... 36 

10.  Rozbory hospodaření PO....................................................................................... 37 
    11.  Rozbor hospodaření MěTS.………………...................................................................            50 

13. Výsledek hospodaření HNsP……………………………………….........................................         52 
    14.  Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření    

15. Nápravná opatření k odstranění nedostatků  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Komentář k rozboru hospodaření města za rok 2017 

Rozpočet města Bíliny na rok 2017 byl schválen usnesením zastupitelstva  města č. 232  z 15.12.2016. 

Rozpočet byl schválen jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu bude pokryt zapojením uložených 

finančních prostředků z přebytku hospodaření minulých let. 

příjmy                303.214 tis. Kč                                                                                                                                       

výdaje                389.450 tis. Kč                                                                                                                                     

financování         86.236 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 31.12.2017 tak byly navýšeny  příjmy 

o 19.728 tis. Kč a výdaje o 64.559 tis. Kč (z přebytku hospodaření minulých let byly výdaje navýšeny 

o 45.287 tis. Kč). Plánovaný schodek se  tak v upraveném rozpočtu zvýšil na 131.067 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 31.401 tis. Kč, 

-  navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina 1.972 tis. Kč,  

- výkup nemovitosti (budova České spořitelny, a. s.) 4.700 tis. Kč, 

- přesun nevyčerpané dotace na Místní akční plán rozvoje vzdělávání a Dětské kluby 4.206 tis. Kč. 

Hodnota skutečně dosažených příjmů činí 340.868 tis. Kč, tj. 105,55 % k upravenému rozpočtu. 

Hodnota skutečných výdajů 315.064 tis. Kč, tj. 69,40 % k upravenému rozpočtu. 

Hospodaření města ve skutečnosti skončilo přebytkem ve výši 25.804 tis. Kč (viz přehled str. 10). Proti roku 

2016 jsou příjmy nižší o 5.837 tis. Kč a výdaje nižší o 22.123 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 převáděna daň z nemovitých věcí. Základem pro stanovení procentního 

podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel, výměra katastrálních území, počty zaměstnanců 
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Příjmy  r. 2017 v tis. Kč
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a počty dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí. Pouze daň z nemovitých věcí  je plně převáděna 

obci, na jejímž území se nemovitost nachází. V roce 2017 dosáhly sdílené daně a daň z nemovitých věcí 

celkové výše 213.805 tis. Kč, tj. o 16.305 tis. Kč více proti roku 2016 a k upravenému rozpočtu činí 116,83 %. 

Detailnější struktura daňových příjmů je uvedena v tabulkách na straně 15 a 16. Celkově daňové příjmy 

dosáhly výše 241.928 tis. Kč a jsou oproti roku 2016 vyšší o 21.396 tis. Kč. K upravenému rozpočtu 

činí 108 %. Nově se od roku 2017  do daňových příjmů zahrnují příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků 

za geologické práce (platby záloh za 1. a 2. čtvrtletí roku 2017).  Další daňové příjmy tvoří místní  poplatky 

z vybraných činností a služeb a správní  poplatky. K výrazným rozdílům v ostatních daňových příjmech 

nedošlo. 

 

 

Struktura daňových příjmů za rok 2017 (v tis. Kč) 

Daň z příjmu fyzických osob 56 490 

Daň z příjmu právnických osob + obec 48 160 

Daň z přidané hodnoty 95 865 

Daň z nemovitých věcí 14 159 

Místní poplatky + poplatek za řidičský průkaz 7 474 

Správní poplatky 4 227 

Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií a VHP 9 971 

Příjmy úhrad za dobývání nerostů (zálohy za 1. a 2. čtvrtletí r. 2017) 5 093 

Ostatní  489 

Celkem        241 928 
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Přehled vývoje sdílených daňových příjmů 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

rozpočet        
v tis. Kč 

130 000 146 000 146 000 154 000 159 500 169 500 

skutečnost v 
tis. Kč 

137 840 157 812 173 577 180 303 197 500 199 646 

počet 
obyvatel 

15 948 15 906 15 487 15 299 15 182 14 945 

Kč na 
obyvatele 

8 643 9 922 11 208 11 785 13 009 13 359 

 

 

 
 

 

 

 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 2017 byl navýšen o 1.292 tis. Kč (rok 2016 – 16.931 tis. Kč, rok 2017 – 18.223 tis. Kč). 

Další pravidelně opakující se transfery jsou na sociálně právní ochranu dětí, na pěstounskou péči, 

na lékařskou pohotovostní službu a na sociální služby. Ostatní významné účelové transfery jsou ovlivňovány 

individuálními projekty a investičními a neinvestičními akcemi. V roce 2017 to bylo na projekt Dětské kluby 

při ZŠ, Místní akční plán rozvoje vzdělávání, regenerace kulturních památek (Husitská bašta a Památník 

F. A. Reusse).   V roce 2017 činily transfery  38.836 tis. Kč. (viz rozpis str. 20). V porovnání s rokem 2016 jsou 

nižší o 2.884  tis. Kč.  

 

 

 Z příjmů nedaňových jsou objemem významné příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých 

nerostů, převáděné dle horního zákona. Dle novelizace tohoto zákona jsou příjmy z těchto úhrad přesunuty 

do daňových příjmů. V nedaňových příjmech se v roce 2017 projevily úhrady za 3. a 4. čtvrtletí 

roku 2016. Celkově tyto úhrady činí v roce 2017 26.912 tis. Kč, tj. proti roku 2016 propad o 19.325 tis. Kč. 

Novelizace horního zákona je dána především v odlišném způsobu výpočtu výnosů a stanovuje proti 
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minulým obdobím vyšší podíl těchto příjmů pro státní rozpočet a nižší pro obce. Dále je též od roku 2017 

placen výnos ve formě záloh. 

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

47 282 39 596 53 938 35 508 46 237 26 912 

 

 

 

 

 Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí ve výši 

19.235 tis. Kč, z toho největší podíl tvoří nájemné z bytů 16.235 tis. Kč a z nebytových prostor 2.281 tis. Kč, 

dále přijaté sankční platby ve výši 2.860 tis. Kč, především odboru dopravy a městské policie. Celkem 

nedaňové příjmy dosáhly výše 54.027 tis. Kč. Proti roku 2016 jsou  nižší o 25.331 tis. Kč.  K snížení došlo u již 

zmiňovaných příjmů dle horního zákona.  

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

6.077 tis. Kč, tj. 69,45 % k upravenému rozpočtu. Z plánovaných záměrů prodeje nemovitostí byl 

uskutečněn prodej pozemku a nemovitosti bývalých kasáren celkem za 3.650 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří 

drobnější prodeje pozemkových parcel. Investiční dary v roce 2017 činily 1.650 tis. Kč 

od Severočeských dolů, a. s., a to především na výstavbu volnočasových  sportovních ploch, dětských hřišť 

a nákup dřevěného betlému.  

Výdaje 

Jak bylo v úvodu konstatováno, celkové výdaje města byly ve schváleném rozpočtu na rok 2017 

rozpočtovány ve výši 389.450 tis. Kč a následně v průběhu roku upraveny na celkovou výši  454.009 tis. Kč. 

Zdrojem krytí tohoto navýšení bylo částečně zapojení uložených finančních prostředků (45.287 tis. Kč nad 

rámec schváleného rozpočtu) a přijaté dotace a dary. Celková výše uskutečněných výdajů za rok 2017 

dosáhla hodnoty 315.064 tis. Kč, tj. 69,40 % k upravenému rozpočtu, z toho běžné výdaje 266.914 tis. Kč 

tj. 90,45 % ročního plánu a kapitálové výdaje 48.150 tis. Kč tj. 30,30 % ročního plánu.  
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Neuskutečněné výdaje dosáhly celkové výše 138.945 tis. Kč, z toho kapitálové 110.769 tis. Kč. Z dalších 

přehledů o čerpání výdajové části rozpočtu vyplývá, že  neuskutečněné výdaje jsou převážně na kapitole 

77 – ONI v celkové výši 108.346 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 105.311 tis. Kč. Některé nedokončené 

jmenovité akce byly zahrnuty do schváleného rozpočtu roku 2018 (nafukovací hala-tenis, rekonstrukce 

objektu Černý kůň, VO podél řeky Bílina, revitalizace Mírového náměstí, rekonstrukce komunikace 

5. května, chodník Mostecká u hřbitova, parkoviště v sídlišti SUNN, chodník Jenišovská, revitalizace 

ul. Zámecká a Komenského) a část ve výši 28.292 tis. Kč převedena rozpočtovým opatřením do  rozpočtu  

roku 2018 (strategie pro odkup bytů, bezbariérová trasa, stavební úpravy v HNsP, pošta Chlum, sanace 

sesuvu Pražská, revitalizace objektu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů). Dále nebyl zcela vyčerpán 

rozpočet odboru sociálních věcí  a zdravotnictví (pěstounská péče), ONI kapitola 07 (výkup nemovitostí) 

a městské policie (platy strážníků – nenaplněné stavy).  

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. Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny uložené finanční 

prostředky ve výši 86.236 tis. Kč a v upraveném rozpočtu 131.067 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že plánovaný 

rozpočet příjmů byl o 17.926 tis. Kč vyšší a rozpočet výdajů nebyl naplněn o 138.945 tis. Kč,  byl skutečný 

výsledek hospodaření přebytek ve výši 25.804 tis. Kč.  Nepoužité finanční prostředky byly použity na pokrytí 

schodku schváleného rozpočtu roku 2018. 

Hospodaření s majetkem 

V tabulkové části je na str. 34 uveden stav majetku města k 31.12.2017. 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, a. s., dvěma pojistnými smlouvami. 

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…) 

85%

15%

Struktura výdajů v r. 2017

5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje
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V případě prodeje majetku se u pozemků stanovuje cena na základě cenové mapy, případně dle znaleckého 

posudku. Budovy a auta se prodávají dle znaleckého posudku. V roce 2017 byla usnesením zastupitelstva 

č. 218 z 02.11.2017 cenová mapa pozemků zrušena (OZV č. 5/2017). 

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 každoročně 

schvalováno radou města, pro rok 2017 usnesením č. 967 z 20. 09. 2016 a to 35Kč/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 129.174 tis. Kč svěřený do správy. Zelená hala, plavecká hala a 

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

zrekonstruovány. V roce 2017 byl MTSB převeden majetek ve výši 5.898.132,21 Kč. Jednalo se o stávající 

nebo nově vybudovaná dětská hřiště a herní prvky. 

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., hospodaří s majetkem města ve výši 124 189 tis. Kč na základě 

smlouvy o výpůjčce.     

 K 31.05.2017 došlo ke zrušení společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci. Zbylý 

majetek v celkové hodnotě 81.602,09 Kč byl převeden na MTSB, a to svěřením do správy.  

Usnesením ZM č. 219 z 02.11.2017 byly zrušeny 2 organizační složky – Klub důchodců I, se sídlem v Bílině, 

ul. Aléská 265 a Klub důchodců II, se sídlem v Bílině, ul. Havířská 538/28. Majetek těchto org. složek využívá 

organizační složka Pečovatelská služba Bílina se sídlem v Bílině, ul. Havířská 538/28. 

V roce 2017 došlo k prodeji části pozemků včetně staveb v areálu bývalých kasáren spol. JTH Idea, a. s., 

v hodnotě 3.650.000 Kč. Další prodeje pozemků se uskutečnily ve výši 777.468 Kč.  

Usnesením ZM č. 12 z 23.02.2017 byla schválena kupní smlouva na výkup stavby komunikace 

s příslušenstvím včetně veřejného osvětlení ve výši 1.882.232 Kč, byla pořízena dvě vozidla s pohonem CNG 

pro Městskou policii v hodnotě 1.080.239 Kč. Od Severočeských dolů, a. s., Chomutov, město obdrželo 

darem požární automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, pozemek, stavbu mostu a komunikaci 

„Přeložka silnice Radovesice Bílina“. 

 

 Významné technické zhodnocení majetku města 

- sanace sesuvu svahu, ul. Pražská      1 115 tis. Kč 

- parkoviště Litoměřická        3 211 tis. Kč 

- víceúčelová plocha Kyselka       1 005 tis. Kč 

- kamerový systém, digitalizace a nové body, mobilní kamera   1 136 tis. Kč 

- byty v ul. 5. května – etážové topení         560 tis. Kč    

-  rekonstrukce bytu Břežánská č. 49         944 tis. Kč 

- rekonstrukce výstavní síně MN č. 21      1 847 tis. Kč 

- revitalizace plavecké haly                  10 264 tis. Kč 

- revitalizace inhalatoria Lázně Kyselka      2 958 tis. Kč 

- sanace vlhkosti v DPS        2 281 tis. Kč  
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Významné opravy majetku města 

- střecha MN č. 88           932 tis. Kč 

- trafostanice v HNsP                     2 867 tis. Kč 

- fasáda ZUŠ         1 997 tis. Kč 

- koupaliště, kemp                     1 420 tis. Kč 

- Zelená hala            526 tis. Kč 

- komunikace k minigolfu na Kyselce         871 tis. Kč  

- opravy v MŠ         4 133 tis. Kč 

- opravy v ZŠ         3 306 tis. Kč  

 

 

Inventarizace majetku k 31.12.2017 byla provedena v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb.                                                                                                                                            

 

 

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 zprávy auditora (bod VI. písm. A) o výsledku provedeného přezkoumání hospodaření, nebyla 

zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech 

významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 

III. této zprávy. 

 


