Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb.
Název obce (DSO): Město Horní Jiřetín
IČ: 00265942
v tisících Kč
1. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2017 s rokem 2016
r. 2016

rozdíl

r. 2017

2017 – 2016

2017/2016 (%)

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo

-

2. Výstižný komentář k provedenému porovnání. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů. V oblasti příjmů došlo
pouze k mírnému nárůstu daňových příjmů. Běžné výdaje v roce 2017 vzrostly především vlivem zákonného
zvýšení platů a mezd, byly a pořízeny projektové dokumentace k budoucím investicím, začala se budovat nová
hasičská zbrojnice, realizovala se rekonstrukce vytápění ZŠ na tepelná čerpadla a nakoupily se pozemky
schválené zastupitelstvem.

3. Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016
Příjmy po konsolidaci

r. 2016

r. 2017

rozdíl
2017 – 2016

2017/2016 (%)

daňové
nedaňové
kapitálové
4. Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich rozhodujících
položek. Kromě mírného nárůstu daňových příjmů v podstatě nedošlo k žádným výkyvům oproti roku 2016.
V oblasti kapitálových příjmů došlo k navýšení z důvodu prodeje pozemků.

5. Struktura přijatých transferů v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016
Přijaté transfery

r. 2016

r. 2017

rozdíl
2017 – 2016

2017/2016 (%)

Stručný komentář k uvedenému rozdílu. Zejména rozsah a struktura prostředků poskytnutých z jednotlivých

6. kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů regionálních rad a z rozpočtu kraje a konkrétní
způsob jejich využití. Volby, příspěvek na správu, dotace Úřadu práce VPP, neinvestiční dotace kraje –
kulturní akce, dotace hasiči, průtoková dotace ZŠ.
7. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2017 a v roce 2016
Výdaje po konsolidaci

r. 2016

r. 2017

rozdíl
2017 – 2016

2017/2016 (%)

běžné
kapitálové
8. Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních
fondů, případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení živelních katastrof a jiných
mimořádných událostí. Zákonné zvýšení platů a mezd, pořízení projektové dokumentace k budoucím
investicím, budování nové hasičské zbrojnice, rekonstrukce vytápění ZŠ na tepelná čerpadla, nákup pozemků.

9. Zhodnocení zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky vlastních fondů, výsledky podnikatelské
činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích.
Město nemá žádné úvěry a půjčky, výsledky podnikatelské činnosti nebyly zapojeny. První rok podnikání byl
ztrátě.

10. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2017 s rokem 2016
Mimorozpočtové zdroje

r. 2016

rozdíl

r. 2017

2017 – 2016

2017/2016 (%)

čerpání úvěrů

0

0

0

0

zapojení vlastních účelových
fondů

0

0

0

0

zapojení výsledků
podnikatelské činnosti

0

0

0

0

11. Stručné zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací. Město má příspěvkovou organizaci
(ZŠ a MŠ), která vykázala v roce 2017 kladný hospodářský výsledek
12. Výstižný komentář k provedenému zhodnocení. Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky,
rozpočtová opatření provedená v průběhu roku a zhodnocení rozpočtových výsledků. Výkyvy ve vývoji
finančního hospodaření a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.

Rozpočet byl zpracován jako vyrovnaný, v průběhu roku bylo schváleno třináct rozpočtových
opatření. Významným rozdílem je započetí stavby nové hasičské zbrojnice v roce 2017, realizace
změny vytápění ZŠ na vytápění tepelnými čerpadly a nákup pozemků. K nevýznamným rozdílům patří
mírné navýšení daňových příjmů.
Zpracoval: Eva Nebesářová, 476 734 283, ekonom@hornijiretin.cz
(jméno a příjmení, telefon, e-mail, podpis)

Schválil: Ing. Vladimír Buřt
Datum: 22. 2. 2018
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