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vodová zpráva
1.
Rozpo et pro rok 2014 byl schválen usnesením zastupitelstva m sta . 14/6 ze dne
11. prosince 2013 v celkové výši 83 420 tis. K .

Zm ny schváleného rozpo tu se provád ly v pr hu roku rozpo tovým opat ením. Celkem
bylo schváleno šestnáct rozpo tových opat ení, kdy rozpo et byl takto navýšen o 27,83%, tj.
o 23 218 tis. K .
Rozpo tovou  úpravu  si  vyžádalo  p edevším  p ijetí  dotací  ve  výši  7  607  tis.  K  na  volby  do
Evropského parlamentu a volby do Parlamentu R a zastupitelstev obcí, na podporu
poskytování sociálních služeb, na zabezpe ení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasi , na výkon státní správy, pro knihovnu v rámci programu Knihovna 21. století, snížení
energetické náro nosti budovy Základní škola sídlišt  a Mate ská škola sídlišt  a pro
Mate skou školu sídlišt  v rámci programu D ti p írod , p íroda d tem (školní zahrada).  Dále
byl schválený rozpo et navýšen zapojením vlastních zdroj  ve výši 15 609 tis. K , a to na svoz
komunálního odpadu, na projektové práce, na p ípravu žádostí o dotace, opravu kanalizací,
na demolici staré ekologické zát že - mazutová kotelna, vým nu osobního výtahu v bytových
domech, na pokra ování oprav a rekonstrukcí školských za ízení a na da  z p evodu
nemovitostí v p ípad  kone ného odkoupení isti ky odpadních vod.

Hospoda ení m sta bylo zpracováno do záv re ného ú tu, v n mž jsou obsaženy údaje o
pln ní rozpo tu p íjm  a výdaj  v plném len ní dle rozpo tové skladby, údaje o
hospoda ení s majetkem, o tvorb  a použití fond  a o hospoda ení právnických osob

stem z ízených a založených.
Sou ástí záv re ného ú tu je zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení a vyú tování
finan ních vztah  ke státnímu rozpo tu, rozpo tu kraje, státním fond m a jiným rozpo m.

Rozpo tové hospoda ení skon ilo p evahou p íjm  nad výdaji ve výši 8 460 tis. K , kdy
celkové p íjmy byly spln ny na 108% a celkové výdaje na 85%.

statek finan ních prost edk  na b žných ú tech 31. prosinci 2014 iní 43 258 tis. K .

v tis. K

P  Í J M Y Schválený Upravený Skute nost
Skute nost k
upravenému V Ý D A J E Schválený Upravený Skute nost

Skute nost k
upravenému

rozpo et rozpo et rozpo tu rozpo et rozpo et rozpo tu

íjmy vlastní 80 320 80 902 88 754 110% žné 67 475 76 694 69 279 90%

ijaté dotace 3 100 10 707 10 707 100% kapitálové 15 945 29 944 21 722 73%

íjmy celkem 83 420 91 609 99 461 108% Výdaje celkem 83 420 106 638 91 001 85%

financování 0 15 209  - 8 460 x x x x x

Úhrnem 83 420 106 638 91 001 85% Úhrnem 83 420 106 638 91 001 85%
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íjmy  -  99 461 tis. K

íjmy celkem, to jsou p íjmy vlastní - da ové, neda ové, kapitálové a dotace. Výrazný podíl
na celkových p íjmech mají da ové p íjmy, a to 74 %.

Da ové p íjmy ve  výši  73  344  tis.  K  jsou  o  3  585  tis.  K  vyšší,  než  skute nost  roku  2013.
Nejv tší podíl má jednozna  da  z p idané hodnoty, tvo í 43,6%  všech da ových p íjm .
Dále pak da  z p íjm  právnických osob, da  z p íjm  fyzických osob ze závislé innosti,
poplatek za likvidaci komunálního odpadu a da  z nemovitostí.

Neda ové p íjmy ve  výši  15  362  tis.  K  jsou  ve  srovnání  s  rokem  2013  vyšší  o  237  tis.  K .
Základ neda ových p íjm  tvo í p íjmy z pronájmu nemovitostí, z poskytování služeb, úhrada
z dobývacího prostoru. P íjmy z poskytování služeb jsou nap . p íjmy za poskytování
pe ovatelské služby, za inzerci, kopírování pro ve ejnost, za z ízení v cných b emen, za svoz
a likvidaci odpad  a další.

Kapitálové p íjmy ve  výši  48  tis.  K  tvo í  p íjmy  z  prodeje  pozemk  a  ostatního  hmotného
dlouhodobého majetku (automobil  Š - Fabia Junior).

Dotace v objemu 10 707 tis. K  je ve srovnání s rokem 2013 vyšší o 6 778 tis. K .
Do rozpo tu m sta jsme dostali dotaci na volby do Evropského parlamentu, do Parlamentu

R  a  zastupitelstev  obcí,  na  výkon  státní  správy,  poskytování  sociálních  služeb,  v  rámci
programu Knihovna 21. století, zabezpe ení akceschopnosti sboru dobrovolných hasi ,
na stavby Snížení energetické náro nosti MŠ sídlišt , ZŠ sídlišt  a na program D ti p írod ,

íroda d tem (zahrada MŠ sídlišt ).

Financování - 15 029 tis. K , které dopl uje rozpo tovým opat ením schválený rozpo et.

74%

15%

0,04% 11%

Celkové p íjmy - 99 461 tis. K

da ové

neda ové

kapitálové

dotace

3



Výdaje  -  91 001 tis. K
v tom b žné výdaje -  69 279 tis. K , kapitálové výdaje - 21 722 tis. K .

Prost ednictvím rozpo tu výdaj  se snaží M sto ádn  pe ovat o sv j majetek a jeho rozvoj,
plnit povinnosti vyplývající ze smluvních vztah , zajiš ovat podporu školství, kultury a sportu.
Rozpo et výdaj  je zárove  nástrojem k tomu, aby se i nadále pokra ovalo v práci vedoucí ke
stálému zlepšování služeb a životního prost edí pro ob any, jako je nap íklad údržba
místních komunikací, ve ejného osv tlení, ve ejné zelen , údržba bytového a nebytového
fondu, sb r a svoz komunálního a t íd ného odpadu apod.
Z rozpo tu b žných výdaj  se poskytují p ísp vky p ísp vkovým organizacím z ízeným

stem Rychvald, ú elové dotace spolk m, ob anským sdružením a podobných neziskovým
organizacím, dotace na innost m stské policie a na podporu provozu ve ejné dopravy.
Rozpo et b žných výdaj  byl v pr hu roku navýšen o 9 219 tis. K  zapojením vlastních
rezerv a poskytnutím dotací. Podrobný rozpis výdaj  poskytují jednotlivé p ílohy.
.
Investi ní výdaje si vyžádaly na úseku silnic, pozemních komunikací (chodníky, parkovišt )
894 tis. K , v bytovém a nebytovém hospodá ství 11 052 tis. K , poskytnutí investi ních
dotací  90  tis.  K ,  územní  plán  196  tis.  K ,  kultura  49  tis.  K ,  místní  správa  359  tis.  K
a rekonstrukce školských za ízení 9 082 tis. K .

76%

24%

Celkové výdaje - 91 001 tis. K

žné

kapitálové

Hospoda ení M sta Rychvald za rok 2014 bylo uzav eno
evahou p íjm  nad výdaji ve výši 8 460 tis. K .

ezkum hospoda ení m sta Rychvald za rok 2014 provedla auditorská spole nost
OK - AUDIT, s.r.o. Zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení je nedílnou sou ástí
Záv re ného ú tu m sta Rychvald.

V souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, v etn  zm n a dopl , vyhláškou
. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazk , plánem inventur ze dne 19.8.2014

a sm rnicí k provád ní inventarizace majetku a závazk  ze dne 21.11.2011, byla provedena
k 31.12.2014 ádná ro ní inventarizace majetku a závazk . Zprávu o výsledku inventarizace
majetku a závazk  m sta Rychvald za rok 2014 zpracovala úst ední inventariza ní komise,
kterou na svém zasedání dne 16.3.2015 Rada m sta vzala na v domí.
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Vývoj p íjm

Z grafu jednozna  vyplývá, že k nár stu da ových p íjm  došlo hlavn  v roce 2013
v d sledku novely zákona o rozpo tovém ur ení daní (o  11  mil.  K  ve  srovnání  s  rokem  2012).
Neda ové p íjmy nezaznamenaly podstatných zm n. Kapitálové p íjmy, to je prodej
pozemk  a postupný odprodej isti ky odpadních vod v pravidelných ro ních splátkách.
V roce 2014 mezi kapitálové p íjmy pat í jen prodej pozemk  a ostatního hmotného
dlouhodobého majetku. Výši p ijatých dotací do rozpo tu ur ují vyhlašované dota ní
programy, p ipravenost a finan ní možnosti M sta.

   v tis. K
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žné výdaje zaznamenaly mírný nár st. Vývoj investi ních výdaj  úzce souvisí s možností
získávání dotací.
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Sou ástí záv re ného ú tu jsou rovn ž výsledky hospoda ení p ísp vkových organizací,
výsledek hospoda ení spole nosti Služby m sta Rychvald, s.r.o. a výsledek hospoda ení
Svazku m st a obcí okresu Karviná.

Mate ská škola Rychvald, p ísp vková organizace
hospoda ila s celkovými výnosy 12 696 tis. K , s celkovými náklady ve výši 12 555 tis. K .
Hospoda ení p ísp vkové organizace k 31. 12. 2014 bylo ukon eno ziskem ve výši
140.761,51 K . Zlepšený hospodá ský výsledek bude zdrojem rezervního fondu ve výši
80.761,51 K  a fondu odm n ve výši 60.000,00 K .

Základní škola Rychvald, p ísp vková organizace
hospoda ila s celkovými výnosy 25 252 tis. K , s celkovými náklady ve výši 24 939 tis. K .
Hospoda ení p ísp vkové organizace k 31. 12. 2014 bylo ukon eno ziskem ve výši
312.488,39 K . Zlepšený hospodá ský výsledek bude zdrojem rezervního fondu ve výši
262.488,39 K  a fondu odm n ve výši 50.000,00 K .

m d tí a mládeže Rychvald, p ísp vková organizace
hospoda il s celkovými výnosy 3 938 tis. K , s náklady ve výši 3 938 tis. K .
Hospoda ení p ísp vkové organizace k 31. 12. 2014 bylo ukon eno ziskem ve výši 55,09 K ,
který bude pro rok 2015 zdrojem rezervního fondu.

Výsledky hospoda ení p ísp vkových organizací, v etn  rozd lení hospodá ského výsledku
pro rok 2015 do rezervního fondu a fondu odm n, schválila Rada m sta na svém
10. zasedání dne 30. b ezna 2015.

Spole nost Služby m sta Rychvald, spol. s r.o.
hospoda ila  s  celkovými  výnosy  16  804  tis.  K ,  s  náklady  ve  výši  17  467  tis.  K .  Na  základ
smluv i objednávek vykonaly Služby pro m sto práce za 3 362 tis. K , na zálohách na teplo

sto zaplatilo 11 643 tis. K . Spole nost dále poskytuje své služby školským za ízením a
jiným fyzickým i právnickým osobám a subjekt .
Hospoda ení spole nosti za rok 2014 bylo ukon eno ztrátou ve výši 633 tis. K .

Svazek m st a obcí okresu Karviná
hospoda il v roce 2014 s p íjmy ve výši 3 648 tis. K , výdaji 5 573 tis. K  a financováním ve
výši 1 925 tis. K . P ezkoumání hospoda ení SMOOK provedl odbor kontroly a sdílených
služeb Krajského ú adu Moravskoslezského kraje dne 3. 2. 2015, kdy p i p ezkoumání nebyly
zjišt ny chyby a nedostatky. M sto Rychvald jako len Svazku se na financování jeho inností
podílelo v roce 2014 svým p ísp vkem ve výši 21.650,-K .

2.
etní záv rka

Novela zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví nov  zavedla do našeho právního ádu
povinnost schvalování ú etních záv rek vybraných ú etních jednotek, mezi n ž pat í m sta
a obce a jimi z ízené p ísp vkové organizace.  Ke schválení ú etní záv rky k rozvahovému dni
31. 12. 2013 jsou p edloženy ú etní výkazy jako Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a P íloha.
Vypovídající schopnost o správnosti a kvalit  zpracování má rovn ž Zpráva o výsledcích

ezkoumání hospoda ení, Inventariza ní zpráva a Zpráva o výsledku finan ních kontrol.
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                                                               P  Í J M Y
v  tis.K

Schválený Upravený Skute nost % pln ní
pol. íjmy rozpo et rozpo et k 31.12.2014 k UR

ída 1 - da ové p íjmy 67 000 67 078 73 344 109%

1111 da  z p íjm  fyzických osob ze závislé innosti 14 000 14 000 14 682 105%
1112 da  z p íjm  fyzických osob ze  SV 450 428 343 80%
1113 da  z p íjm  fyzických osob z kapitálových výnos 1 300 1 400 1 642 117%
1121 da  z p íjm  právnických osob 14 500 14 500 16 186 112%
1122 da  z p íjm  právnických osob za m sto 2 500 2 500 1 065 42%
1211 da  z p idané hodnoty 27 000 27 000 31 966 118%
1332 poplatky za zne iš ování ovzduší 1 1 0 xx
1334 odvod za odn tí p dy ze zem l.p dního fondu 1 0 0 xx
1335 poplatky za odn tí pozemk 0 1 0 xx
1340 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 500 3 500 3 411 97%
1341 poplatek ze ps 200 200 228 114%
1343 poplatek za užívání ve ejného prostranství 20 20 44 218%
1349 zrušené místní poplatky - VHP 0 0 94 xx
1351 odvod výt žku z provozování loterií 250 250 251 100%
1355 odvod z výherních hracích p ístroj 250 250 302 121%
1361 správní poplatky 228 228 241 106%
1511 da  z nemovitých v cí 2 800 2 800 2 889 103%

ída 2 - neda ové p íjmy 13 300 13 804 15 362 111%

2111 p íjmy z poskytovaných služeb 1 570 1 782 2 127 119%
2112 p íjmy z prodeje zboží 0 0 4 xx
2119 v cná b emena 30 30 60 200%
2131 p íjmy z pronájmu pozemk 60 60 63 105%
2132 p íjmy z pronájmu nemovitostí - byty, nebytové prostory 10 871 10 871 11 800 109%
2139 ostatní pronájmy - krátkodobé pronájmy 66 66 43 64%
2141 p íjmy z úrok 180 180 46 26%
2212 p ijaté sank ní platby - pokuty 28 38 75 197%
2226 p íjmy z finan ního vypo ádání 0 0 7 xx
2229 p ijaté vratky transfér 0 0 75 xx
2322 p ijaté pojistné náhrady 0 140 204 146%
2324 p ijaté p ísp vky a náhrady 0 0 206 xx
2329 ostatní neda ové p íjmy 0 2 2 100%
2343 úhrada z dobývacího prostoru 495 635 645 102%
2460 splátky p ek 0 0 5 xx

ída 3 - kapitálové p íjmy 20 20 48 241%

3111 p íjmy z prodeje pozemk 20 20 23 116%
3113 p íjmy z prodeje ostatního nemovitého majetku 0 0 25 xx

7



Schválený Upravený Skute nost % pln ní
pol. íjmy rozpo et rozpo et k 31.12.2014 k UR

ída 4 - p ijaté dotace 3 100 10 707 10 707 100%

4111 neinvesti ní dotace ze všeobecné pokladní správy 0 333 333 100%
4112 neinvesti ní dotace ze SR - souhrnný dota ní vztah 3 100 3 135 3 135 100%
4116 neinvesti ní dotace ze státního rozpo tu 0 141 141 100%
4122 neinvesti ní dotace od kraje 0 6 6 100%
4213 investi ní dotace ze státních fond 0 193 193 100%
4216 investi ní dotace ze státního rozpo tu 0 6 899 6 899 100%

ÍJMY CELKEM 83 420 91 609 99 461 108%

ída 8 - financování 0 15 029 -8 460 xx

8115 zm na stavu prost edk  na bankovních ú tech 0 15 029 -8 460 xx

CELKOVÉ ZDROJE 83 420 106 638 91 001 85%
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                                                               V Ý D A J E

Schválený Upravený Skute nost % pln ní
pol. Výdaje dle odbor rozpo et rozpo et k 31.12.2014 k UR

žné výdaje celkem 67 475 76 694 69 279 90%

Odbor školství,kultury,sportu,vnit ní správy 29 884 34 238 32 814 96%

3111 p ísp vková organizace MŠ 2 080 5 073 4 902 97%
3113 p ísp vková organizace ZŠ 5 080 5 700 5 614 98%
3239 zájmové studium - univerzita t etího v ku 36 36 18 50%
3299 neinvesti ní transfer VŠB 0 20 20 100%
3314 innost knihovnická 244 276 236 85%
3349 zpravodaj 322 344 336 98%
3392 zájmová innost v kultu e - kulturní d m 809 931 897 96%
3412 sportovní za ízení  - sportovní h išt  u ZŠ 247 247 236 95%
3419 t lovýchovné jednoty - dotace 700 703 703 100%
3421 p ísp vková organizace  DDM 400 495 495 100%
5512 požární ochrana 305 375 287 77%
6112 místní zastupitelské orgány 2 917 2 879 2 426 84%
6171 innost místní správy 16 744 16 825 16 313 97%
6115 volby do Parlamentu R a zastupitelstev obcí 0 162 161 100%
6117 volby do Evropského parlamentu 0 172 170 99%

Odbor investic a správy majetku 19 801 21 901 18 774 86%

2212 silnice - místní komunikace 6 690 4 548 4 279 94%
2219 pozemní komunikace - chodníky, parkovišt 130 248 111 45%
2221 provoz ve ejné silni ní dopravy 3 440 3 440 3 135 91%
3421 d tské h išt 63 67 24 36%
3631 ve ejné osv tlení 2 620 2 460 1 901 77%
3632 poh ebnictví 320 520 388 75%
3612 bytové hospodá ství 4 081 3 383 2 627 78%
3613 nebytové hospodá ství 2 365 7 093 6 192 87%
3639 ostatní výdaje bytového hospodá ství 92 142 117 82%

Odbor stavební a životního prost edí 11 115 13 383 12 420 93%

1014 veterinární innost 190 190 137 72%
2321 odvád ní a išt ní odpadních vod 100 480 364 76%
2333 úpravy drobných vodních tok 100 1 286 1 058 82%
3721 sb r a svoz nebezpe ných odpad 150 30 8 27%
3722 sb r a svoz komunálních odpad 4 300 4 700 4 690 100%
3723 sb r a svoz ostatních odpad 1 000 1 740 1 567 90%
3726 využívání a zneškod ování ostatních odpad 2 010 1 742 1 742 100%
3728 monitoring nakládání s odpady 70 70 54 77%
3729 ostatní nakládání s odpady 70 50 35 70%
3745 pé e o vzhled obce a ve ejnou zele 3 125 3 095 2 765 89%

Bezpe nost a ve ejný po ádek 2 557 2 611 2 444 94%

5311 neinvesti ní dotace a ostatní náklady 2 557 2 611 2 444 94%
9



Schválený Upravený Skute nost % pln ní
pol. Výdaje dle odbor rozpo et rozpo et k 31.12.2014 k UR

Odbor organiza ní 313 313 216 69%

3399 záležitosti kultury - komise pro ob anské záležitosti 130 130 116 89%
4351 pe ovatelská služba 183 183 100 54%

Odbor finan ní 3 805 4 248 2 611 62%

3231 neinvesti ní dotace Základní um lecké škole Rychvald 80 80 80 100%
3330 neinvesti ní dotace  Církvím Rychvald 75 75 75 100%
6310 výdaje z finan ních operací - bankovní poplatky 50 39 29 74%
6320 pojišt ní majetku m sta 400 310 287 93%
6399 odvod a vratky DPH, da  z p íjm  práv. osob za obec 3 000 3 000 1 443 48%
6402 finan ní vypo ádání 0 12 11 93%
6409 ostatní výdaje, dotace, dary 200 732 686 94%

 Kapitálové výdaje celkem 15 945 29 944 21 722 73%

Odbor stavební a životního prost edí 1 700 1 100 196 18%

2321 odvád ní a išt ní odpadních vod 1 600 900 0 xx
3635 územní plánování 100 200 196 98%

Odbor školství, kultury, sportu a vnit ní správy 4 660 16 511 9 490 57%

3111 p ísp vková organizace Mate ská škola Rychvald 4 500 8 488 4 523 53%
3113 p ísp vková organizace  Základní škola Rychvald 100 7 602 4 559 60%
3392 kultura - kulturní d m 0 50 49 98%
6171 místní správa 60 371 359 97%

Odbor investic a správy majetku 9 585 12 243 11 946 98%

2219 pozemní komunikace - chodníky, parkovišt 3 200 955 894 94%
3612 bytové hospodá ství 5 605 9 873 9 926 101%
3613 nebytové hospodá ství 400 1 268 1 046 82%
3632 poh ebnictví 300 0 0 xx
3639 ostatní výdaje bytového hospodá ství 80 147 80 54%

Odbor finan ní 0 90 90 100%

3231 investi ní dotace 0 80 80 100%
6409 investi ní dotace 0 10 10 100%

VÝDAJE  CELKEM 83 420 106 638 91 001 85%
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                             Odbor stavební a životního prost edí

íjmy   v tis.K
Upravený Skute nost

pol. rozpo et

1332 poplatek za zne iš ování ovzduší 1 0
1340 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 500 3 411
1341 poplatek ze ps 200 228
1343 poplatek za užívání ve ejného prostranství 20 44
1361 správní poplatek 170 172
2111 p íjmy z poskytování služeb 805 976
2212 sank ní platby 10 62

Celkem 4 706 4 893

pol. 1361 - správní poplatky
stavební povolení 172 tis.K

pol. 2111 - poskytování  služeb
odb r vody z pozemních tok - Byst inka 108 tis.K
sb r svoz komunálních odpad - podnikatelé 44 tis.K
zneškod ování nebezpe ných odpad - Ekolamp,Asekol,Elektrowin 23 tis.K
využívání a zneškod ování  komunálních odpad   -  Ekokom 801 tis.K

pol. 2212 - sank ní platby
erná stavba, nedodržení termínu, ochrana život. prost edí 62 tis.K

výdaje b žné v tis.K
Upravený Skute nost

pol. rozpo et

1014 veterinární innost 190 137
2321 odvád ní a išt ní odpadních vod 480 364
2333 úpravy drobných vodních tok 1 286 1 058
3721 sb r a svoz nebezpe ných odpad 30 8
3722 sb r a svoz komunálních odpad 4 700 4 690
3723 sb r a svoz ostatních odpad 1 740 1 567
3726 využívání a zneškod ování ostatních odpad 1 742 1 742
3728 monitoring nakládání s odpady 70 54
3729 ostatní nakládání s odpady 50 35
3745 pé e o vzhled obce a ve ejnou zele 3 095 2 765

Celkem 13 383 12 420
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výdaje kapitálové v tis.K
Upravený Skute nost

§ rozpo et

2321 odvád ní a išt ní odpadních vod 900 0
3635 zpracování istopisu územního plánu 200 196

Celkem 1 100 196

Rozpis b žných výdaj

Veterinární innost  - odchyt, p evoz a ustájení toulavých ps , veterinární pé e, nákup  krmiva

Odvád ní a išt ní odpadních vod  - laboratorní rozbory, správa a oprava kanalizací, išt ní deš ové kanalizace

Úpravy drobných vodních tok   -  išt ní a udržovací práce, lokalita Klempí ská, v .PD  - 644 tis.K , stavební úpravy
a revitalizace  vodního toku Eldorádo - 414 tis.K

Sb r a svoz ostatních odpad - svoz velkoobjemových  kontejner , objemový odpad, zelený odpad a su  - sb rný
dv r, likvidace biologického odpadu z údržby ve ejné zelen , PD k úprav  manipula ní plochy ve sb rném dvo e

Využívání a zneškod ování ostatních odpad   -  svoz a zneškod ování t íd ného odpadu, BIO nádoby, likvidace
biologického odpadu z ve ejných ploch

Monitoring nakládání s odpady  - monitoring podzemní a povrchové vody a laboratorní práce  na skládce

Ostatní nakládání s odpady  -   likvidace erných skládek

Pé e o vzhled obce   -  údržba pozemk , sekání p íkop , výsadba a údržba záhon , kácení a o ezy strom , úkid
ve ejného prostranství - autobusové ekárny, ostr vky, odpadkové koše, oprava lavi ek, odpadkových koš  a kašny,
paušální náhrada náklad  za pracovníky ve ejn  prosp šných prací (VPP) dle smlouvy uqazve ené se Službami

sta Rychvald
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                                            Odbor organiza ní

íjmy v tis.K
Upravený Skute nost

pol. rozpo et

1361 správní poplatky 43 48
2111 poskytování pe ovatelské služby 260 251

Celkem 303 299

pol. 1361 - správní poplatky
trvalý pobyt 14 tis.K
delegované s atky   7 tis.K
ov ování 27 tis.K

pol. 2111 - pe ovatelská služba
za poskytování služeb - rozvoz ob , úklid v domácnostech, praní, zajiš ování nákup  a další služby.

výdaje b žné v tis.K
Upravený Skute nost

§ rozpo et

3399 záležitosti kultury - komise pro ob anské záležitosti 130 116
4351 pe ovatelská služba 183 100

Celkem 313 216

Komise pro ob anské záležitosti  -  kulturní programy  pro  jubilanty, nákup dáre  u p íležitosti Dne d tí,
mikulášská zábava, vítání ob ánk , zahájení 1.t íd a ukon ení 9. t íd a záv r školního roku, významná ocen ní,
jako nap íklad dárci krve, osobnosti m sta apod., narození prvního dít te v novém roce, blahop ání,kyti ky,
dárkové koše, nákup reklamních p edm , odm na pro vystupijící d ti, po ízení fotodokumentace, zlatá
a diamantová svatba a další kulturní akce  -  93 tis.K , pohošt ní pro jubilanty  -  3 tis. K , hudební skupina,
poštovní poplatky - 17 tis. K , nákup drobného matertiálu - 3 tis. K

Pe ovatelská služba - nákup pracovních od  pro pe ovatelky - 1 tis.K , vysava  a ratanová pohovka  - 17 tis.K ,
materiál k údržb , prací prost edky, hygienické a  kancelá ské  pot eby  - 17 tis.K ,  pohonné hmoty - 31 tis.K ,
telefonní poplatky  -  9 tis.K , školení - 6 tis.K , poplatek za rozhlas a televizi  -  2 tis.K , opravy auta  - 17 tis.K .

Pe ovatelky  zajiš ují pe ovatelskou službu  nejen  pro ob any, kteží bydlí v dom  s pe ovatelskou službou,
ale i v ostatních ástech m sta. Zajiš ují rozvoz ob , úklid domácností, nákupy, praní a další služby.
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                      Odbor školství, kultury, sportu  a  vnit ní správy

I. Školství  - Mate ská škola Rychvald, Základní škola Rychvald

íjmy v tis.K
Upravený Skute nost

pol. rozpo et

2322 pojistné náhrady - ZŠ Václav 140 148

výdaje b žné v tis.K
Upravený Skute nost

§ rozpo et

3111 p ísp vková organizace MŠ 5 073 4 902
3113 p ísp vková organizace ZŠ 5 700 5 614
3299 neinvesti ní transfér VŠB 20 20
3239 zájmové studium - univerzita t etího v ku 36 18

Celkem 10 829 10 554

Rozpis b žných výdaj

1. Mate ská škola  ( Sídlišt , Podlesí, Václav ) 4 902 tis.K

vybavení zahrady  MŠ sídl. v souvislosti s investi ní akci "D ti p írod , 116 tis.K
íroda d tem"  - rekonstrukce školní zahrady

provoz OV,  projektová a realiza ní dokumentace na akci "Stavební úpravy 206 tis.K
1. NP MŠ sídlišt "
stavební úpravy v budov  MŠ sídlišt ,  v .opravy zábradlí, vstupu do školní 2 631 tis.K
jídelny, oprava soklu, st íšky
vým na jisti  v budov  MŠ Václav, vým na sporáku v MŠ Podlesí a další 89 tis.K

žné opravy v mate ských školkách
ísp vek z izovatele na provoz mate ských škol 1 860 tis.K

2. Základní  škola ( Sídlišt  , Václav ) 5 614 tis.K

DDHM - po ízení stojanu na kola u ZŠ sídlišt 8 tis.K
servis a provoz isti ky odpadních vod  ZŠ Václav 65 tis.K
opravy a údržba - nát ry dve í, sana ní práce, vým na um lého trávníku, 141 tis.K
oprava dlažby ve školní kuchyni a b žná údržba v budovách základní školy

ísp vek  z izovatele na provoz základních škol 5 400 tis.K

3. Neinvesti ní transfér VŠB 20 tis.K

pen žitý dar na podpodporu škosltví, v dy a vzd lávání 20 tis.K

4. Zájmové studium 18 tis.K

Univerzita t etího v ku 18 tis.K
náklady na studium…..1.800 K /1 semestr/1 osoba, p ísp vek m sta 1.200,-K /1 semestr/1 osoba
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výdaje kapitálové v tis.K
Upravený Skute nost

§ rozpo et

3111 ísp vková organizace MŠ 8 488 4 523
3113 p ísp vková organizace ZŠ 7 602 4 559

Celkem 16 090 9 082

Rozpis kapitálových výdaj

rekonstrukce areálu školní zahrady  v rámci dota ního titulu 4 379 tis.K
"D ti p írod , p íroda d tem"   -   MŠ  sídl.
stavební úpravy 1. NP MŠ sídl. 2 tis.K
snížení energetické náro nosti MŠ Václav 142 tis.K

investi ní p ísp vek ZŠ sídl. na po ízení digitální jazykové labarato e, 400 tis.K
nákup interaktivní tabule, po ízení po íta ového severu
snížení energetické náro nosti budovy ZŠ sídl. 3 222 tis.K
snížení energetické náro nosti budovy ZŠ Václav 22 tis.K
PD a rekonstrukce toalet v pavilonu ŠJ budovy ZŠ sídl. 508 tis.K
rekonstrukce toalet ve 2. NP budovy ZŠ Václav 231 tis.K
výroba a montáž p íst ešku pro kola u budovy ZŠ sídl. 64 tis.K
stavební úpravy t locvi ny ZŠ sídl.  (p ípravné práce) 112 tis.K

Z rozboru b žných a kapitálových výdaj  vyplývá, že z rozpo tu m sta, jako z izovatele p ísp vkových
organizací MŠ a ZŠ, bylo v p ísp vku poskytnuto celkem 6 419 tis. K . Na další provozní náklady, údržbu,
opravy a investice bylo z rozpo tu m sta poskytnuto 13 179 tis. K . Celkem 19 598 tis. K .
Celkové výdaje  z rozpo tu m sta pro p ísp vkové organizace ZŠ, MŠ a DDM iní 20 093 tis. K .

II. Kultura

íjmy v tis.K
Upravený Skute nost

pol. rozpo et

knihovna
2111 z poskytování služeb 25 29
2112 prodej zboží 0 4
2329 dotace 2 2

kulturní d m
2111 z poskytování služeb 90 105
2139 krátkodobé pronájmy 65 41

Celkem 182 181

2111- knihovna - užívání internetu, registra ní poplatek 29 tis.K
kulturní d m - za kopirování, inzerce 105 tis.K

2112- knihovna - prodej knih 4 tis.K

2139- kulturní d m - sál a ostatní místnosti 41 tis.K

2329- knihovna - dotace ze Svazu knihovník  na projekt 2 tis.K
"Ve ery pod Lampou" - jako honorá  pro ú inkující
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výdaje b žné v tis.K
Upravený Skute nost

§ rozpo et

3314 innost knihovnická 276 236
3421 d m d tí a mládeže - ísp vek z izovatele na provoz 495 495
3349 zpravodaj 344 336
3392 zájmová innost v kultu e - kulturní d m 931 897

Celkem 2 046 1 964

výdaje kapitálové v tis. K
Upravený Skute nost

§ rozpo et

3392 Kulturní d m - sada bezdrátových mikrofon  a p ijíma 50 49

Celkem 50 49

Rozpis b žných výdaj

1. stská knihovna 236 tis.K
                                    p íjmy: 35 tis.K

knihy , asopisy 118 tis.K
všeobecný materiál, sestava výp ních pult , psací st l,lavice 32 tis.K
telekomunika ní  služby v etn  provozu internetu 13 tis.K
katalogizace knih, vým nné soubory, údržba on-line katalogu, 60 tis.K
poplatky DILIA, autorské tení pro d ti a mládež 11 tis.K
lenský p ísp vek 1 tis.K

cné dárky 1 tis.K

2. m d tí a mládeže 495 tis.K

ísp vek  ve výši 495.000,-K  na provoz, tj. energie, telefonní, bankovní a poštovní poplatky, zpracování mezd,
revize, svoz odpad , kancelá ský, istící a ostatní všeobecný materiál, materiál pro výuku, u ební pom cky,
po ízení drobného hmotného majetku (výpo etní technika), podpora tane ní skupiny RITMO.

3. Zpravodaj 336 tis.K

íprava a tisk zpravodaje 313 tis.K
distribuce prost ednictvím eské pošty 23 tis.K
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4. Kulturní d m 946 tis.K
íjmy: 146 tis.K

Rozpis b žných výdaj 897 tis.K

poplatky  - OSA a DILIA 13 tis.K
DHDM - vysava , žeb ík, obrazy, my ka nádobí, varná konev, nádobí, 26 tis.K
kancelá ské, hygienické a istící pot eby, ubrusy  a další drobný materiál 26 tis.K
služby telekomunikací 13 tis.K
kulturní programy - koncerty, letní aktivity, pou , r zné spole enské akce, 652 tis.K
spolupráce s družebními m sty, Spolková innost, Rybí slavnosti ……..
pohošt ní  - nap . Den u itel , Rybí slavnosti, Spolková innost, sraz veterán  …… 96 tis.K

cné dary -  poháry, ceny, upomínkové p edm ty, drobné dárky pro d ti …….. 71 tis.K

Výdaje na teplo - 181 tis.K , elektrickou energii - 93 tis.K , spot ebu vody - 19 tis.K .
Tato spot eba energií pro kulturní d m je sou ástí celkových výdaj  na nebytové  prostory.

Rozpis kapitálových výdaj 49 tis.K

sada bezdrátových mikrofon  a p ijíma 49 tis.K

III. Sport

íjmy v tis.K
Upravený Skute nost

pol. rozpo et

2139 pronájem sportovišt 1 1

Celkem 1 1

výdaje b žné v tis.K
Upravený Skute nost

§ rozpo et

3412 sportovišt 247 236
3419 lovýchovné jednoty 703 703

Celkem 950 939

Sportovišt

všeobecný materiál k opravám, nákup mí , sít  a služby 4 tis.K
údržba a oprava 232 tis.K
Finan ní prost edky jsou vynaloženy na provoz a údržbu dvou sportoviš  - h išt  u ZŠ Václav a ZŠ sídlišt .

lovýchovná jednota Dotace

TJ Sokol:     na sportovní innost, opravy a údržbu 259.000,00 K
TJ Slavoj:    na sportovní innost, opravy a údržbu 212.000,00 K
TJ Baník:     na sportovní innost, opravy a údržbu 182.000,00 K
Šachový oddíl:   na sportovní a organiza ní innost 50.000,00 K
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IV.  Vnit ní správa

íjmy v tis.K
Upravený Skute nost

pol. rozpo et

1361 správní poplatky  - Czech Point 15 15
2212 p ijaté sank ní platby   -  p estupky 28 13
2324 p ijaté náhrady - p estupková komise a náklady ízení 0 2

Celkem 43 30

výdaje b žné v tis.K
Upravený Skute nost

§ rozpo et

5512 požární ochrana 375 287
6112 místní zastupitelské orgány 2 879 2 426
6171 innost místní správy 16 825 16 313
6115 volby do Parlamentu R a zastupitelstev obcí 162 161
6117 volby do Evropského parlamentu 172 170

Celkem 20 413 19 357

výdaje kapitálové v tis.K
Upravený Skute nost

§ rozpo et

6171 místní správa 371 359

Celkem 371 359

1. Požární ochrana 287 tis.K

výdaje b žné

refundace 12 tis.K
pojišt ní placené zam stnavatelem 4 tis.K
ochranné pom cky  - stejnokroj, rukavice, epice apod. 3 tis.K
radiostanice, kr ní limec, páte ová deska, popruhy, vrta ka, tablety 33 tis.K
materiál k opravám hasi ských aut, toaletní a hygienické pot eby, 15 tis.K
baterie do radiostanice
pohonné hmoty 84 tis.K
školení 21 tis.K
služby a opravy  - preventivní prohlídky hasi , technické prohlídky aut, 71 tis.K
emise, odvoz odpadu,  oprava hasi ského auta, vým na pneumatik
cestovné 24 tis.K
pen žitý dar - ocen ní dobrovolných hasi  za rok 2013 20 tis.K

287
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2. Místní zastupitelské orgány 2 426 tis.K

výdaje b žné

odm ny  len m výbor  a komisí (ne len ZM) 242 tis.K
odm ny len m ZM,  v etn  uvoln ných zastupitel 1 704 tis.K
pojišt ní  zdravotní a sociální a pojistné placené zam stnavatelem 442 tis.K
refundace 2 tis.K
cestovné 22 tis.K
pohošt ní 4 tis.K

ísp vek na úpravu zevn jšku p i ob adech 3 tis.K
náhrady mezd v nemoci 7 tis.K

3. innost místní správy

výdaje b žné 16 313 tis.K

platy zam stnanc 9 344 tis.K
dotace na platy pro pe ovatelskou službu 134 tis.K
ostatní osobní výdaje 448 tis.K
povinné pojistné na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 3 359 tis.K
úrazové pojišt ní 42 tis.K
odm na za užití po íta ových program  - Licence 158 tis.K
dopln ní lékárni ky 1 tis.K
od v, obuv 5 tis.K
odborné publikace, p edplatné, sbírky 30 tis.K
drobný hmotný dlouhodobý majetek 86 tis.K
všeobecný materiál 204 tis.K
pohonné hmoty 52 tis.K
služby pošt 143 tis.K
služby telekomunikací, v etn  internetu 82 tis.K
služby právní 181 tis.K
školení a vzd lávání 112 tis.K
služby zpracování dat 133 tis.K
ostatní služby 783 tis.K
opravy a udržování 174 tis.K
programové vybavení 30 tis.K
cestovné 5 tis.K
pohošt ní 34 tis.K

ísp vek na úpravu zevn jšku pro oddávající 9 tis.K
cné dary 156 tis.K

lenský p ísp vek do sdružení Místní ak ní skupina Bohumínsko 14 tis.K
lenský p ísp vek do Svazku m st a obcí okresu Karviná 22 tis.K

platby daní a poplatk 4 tis.K
náhrady mezd v dob  nemoci 34 tis.K
ostatní výdaje 6 tis.K
sociální fond 528 tis.K

výdaje kapitálové 359 tis.K

osobní automobil Š-Rapid 359 tis.K
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Rozpis b žných výdaj

od v, obuv
pracovní od v pro uklíze ky a idi e

drobný hmotný majetek nákup od 3.000,-K  do 40.000,-K
výv sní tabule, skartova ka, pojízdná magnetická tabule, vysava , po íta e, mobilní telefony, monitory,

všeobecný materiál                                           nákup materiálu do 3.000,-K
kancelá ské pot eby,  p íslušenství k po íta m, spot ební materiál pro kopírky a tiskárny (papíry, tonery, barva,
cartrige..), materiál k údržb  auta, hygienické a istící prost edky, stolní kalendá e, letní a zimní pneumatiky,
drobný materiál  k b žné údržb  apod.

nákup služeb
auditorská innost, da ové poradenství, správa po íta ové sít , správa webových stránek m sta, PR služby,
nákup stravenek, revize elektrických a jiných za ízení, STK a jiné kontroly, CCS poplatky, vytvo ení, správa
a aktualizace Tv

opravy a drobná údržba
kopírky, tiskárny, po íta e, služební auta a další drobné opravy v budov  ú adu

cné dary
kytice, upomínkové p edm ty, poháry a ocen ní, drobné dárky, kalendá e pro ob any m sta

4. Volby
výdaje b žné:  331 tis.K

volby do Parlamentu R a zastupitelstev obcí:          dotace 161.620,00K , erpáno 160.761,00K , vratka 859,00 K
volby do Evropského parlamentu:                               dotace 171.920,00K , erpáno 169.978,81K , vratka 1.941,19 K

                                  Bezpe nost a ve ejný po ádek

výdaje b žné v tis.K
Upravený Skute nost

§ rozpo et

5311 stská policie 2 611 2 444

Celkem 2 611 2 444

Dotace z rozpo tu m sta ve výši  2,381.253,55K  byla ur ena k pln ní  úkol  m stské policie na území m sta Rychvald.
Jedná se o výdaje na platy, sociální a zdravotní pojišt ní, pohonné hmoty, pracovní od vy,  p ísp vek na stravování
a sociální fond, náhrady za nemoc, školení a nákup všeobecného materiálu.

Další výdaje z rozpo tu m sta ve výši 63.048,43 K   - telefonní popl. - 7 tis.K , montáž fotopastí - 7 tis.K , údržba
automobilu - 20 tis.K , drobný materiál - 2 tis. K , po ízení fotopastí, autopotahy, autokamera, USB modem, flash,
monitor - 27 tis. K .
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                                            Investice a správa majetku
                                                                 a ostatní komunální služby

íjmy v tis.K
Upravený Skute nost

pol. rozpo et

1335 poplatky za odn tí pozemk 1 0
1361 správní popl. za zvláštní užívání místních komunikací 0 6
2111 poskytování služeb 602 766
2119 v cná b emena 30 60
2131 p íjmy z pronájmu pozemk 60 63
2132 pronájem nemovitostí 10 871 11 800
2139 krátkodobé pronájmy 0 1
2226 p íjmy z finan ního vypo ádání - MH Orlová 0 7
2229 p íjmy z vyú tování - DP Ostrava 0 75
2322 pojistné náhrady 0 56
2324 p ijaté p ísp vky a náhrady - vyú tování služeb 0 204
3111 prodej pozemk 20 23
3113 prodej DHM - automobil Š-Fabia, Junior 0 25

Celkem 11 584 13 086

2111- z poskytování služeb - byty 371 tis.K
z poskytování služeb - nebytové prostory 383 tis.K
poh ebnictví - za hrobová místa 12 tis.K

2132- nájem z byt 9 427 tis.K
nájem z nebytových prostor 2 373 tis.K

2324- vyú tování služeb, zni ená autobusová ekárna 204 tis.K
(vyú tování minulých let)

výdaje b žné v tis.K
Upravený Skute nost
rozpo et

byty, nebyty, ostatní 10 618 8 936
místní komunikace,chodníky,parkovišt ,silni ní doprava 8 236 7 525

tské h išt , ve ejné osv tlení, poh ebnictví 3 047 2 313

Celkem 21 901 18 774

kapitálové výdaje v tis.K
Upravený Skute nost
rozpo et

byty, nebyty, pozemní komunikace, ostatní 12 243 11 946

Celkem 12 243 11 946
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1.  Byty 12 553 tis.K , v tom

žné výdaje 2 627 tis.K

OOV - domovnická innost 51 tis.K
DHM - vybavení volného bytu 14 tis.K
nákup materiálu k opravám a údržb 54 tis.K
nájemné 6 tis.K
služby zpracování dat  - SIPO 25 tis.K
nákup služeb 460 tis.K
opravy a údržba 1 998 tis.K
platby daní a poplatk 19 tis.K

Kapitálové výdaje 9 926 tis.K

vým na výtah  v domech p. 1602,1603,1605-1607 5 273 tis.K
snížení energetické náro nosti bytových dom p. 1534,1535 4 302 tis.K
stavební úpravy a zateplení bytových dom p. 1533,1518,1519 45 tis.K
snížení energetické náro nosti budovy p. 529 190 tis.K

ízení a navýšení p íkonu odb rného místa (výtahy) 116 tis.K

Rozpis b žných výdaj

nákup materiálu
vchodové dve e, plynové sporáky, materiál pot ebný k provád ní oprav svépomocí ob an ,  vodoinstala ní
materiál, vanové baterie, nerez víko pro OV p. 463  a další drobný materiál

nákup služeb
znalecké posudky, revize, svoz odpadu, platby za rozú tování tepla, kontrola hasi ských p ístroj  a hydrant ,
išt ní splaškové  kanalizace, deratizace, zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytových jader

opravy a údržba
oprava plynových za ízení, vodoinstalatérské práce, porevizní opravy, servis výtah , dodávka a montáž rádiových
RTN, dodávka a montáž komínových lávek, opravy zvonk , porevizní opravy komínových t les, vým na indikátor
revize a opravy hromosvod , stavební úpravy ve volných bytech, oprava spole ných Tv antén, vým na vodom ,
výmalba spole ných prostor, rekonstrukce elektroinstalace, oprava kotelen, další opravy a b žná údržba.

2.  Nebytové prostory 7 238 tis.K , v tom:

žné výdaje 6 192 tis.K

materiál pot ebný k b žné údržb 11 tis.K
studená voda 135 tis.K
teplo 1 395 tis.K
elektrická energie 343 tis.K
ostatní služby 2 317 tis.K
údržba a opravy 1 300 tis.K
platby daní a poplatk 691 tis.K
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Kapitálové výdaje 1 046 tis.K

úprava topení v budov p. 404 128 tis.K
stavební úpravy v budov  zdravotního st ediska 918 tis.K

Rozpis b žných výdaj

nákup služeb
znalecké posudky, elektrorevize, deratizace, za uskute né smute ní ob ady, provoz OV, sb rný dv r,
demolice staré ekologické zát že mazutová kotelna (2 285 tis. K )

platby daní a poplatk
da  z p evodu nemovitostí - isti ka odpadních vod

údržba a oprava
vým na osv tlovacích t les v budov  zdravotního st ediska, vým na vstupních dve í, vým na oken v budovách
.p. 404, .p. 476 a .p. 1221, vým na oh íva  vody, vým na ležaté kanalizace…

3.  Ostatní v bytovém hospodá ství 197 tis.K , v tom:

žné výdaje 117 tis.K

nájem pozemk  - eské dráhy 2 tis.K
znalecké posudky, geometrické plány, v cná b emena 107 tis.K
nákup kolk 4 tis.K
platby daní a poplatk  - da  z p evodu nemovitostí 4 tis.K

Kapitálové výdaje 80 tis.K

úhrada zbývající ást kupní ceny k nabytí budovy .p. 1608 80 tis.K
(celková kupní cena mazutové kotelny iní 1 500 tis.K )

4.  Místní komunikace 4 279 tis.K , v tom:

žné výdaje 4 279 tis.K

DHDM - dopravní zna ky 4 tis.K
nákup posypové s li  (náledí) 43 tis.K
zimní údržba MK a išt ní po zimní údržb 349 tis.K
údržba místních komunikací, celoplošné vysprávky, výtluky 3 883 tis.K

5.  Pozemní komunikace (chodníky, parkovišt ) 1 005 tis.K , v tom:

žné výdaje 111 tis.K

zimní údržba chodník  a išt ní po zimní údržb 16 tis.K
údržba chodník 95 tis.K
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Kapitálové výdaje 894 tis.K

chodník ul. Michálkovická 789 tis.K
PD k parkovišti MŠ Václav 30 tis.K
PD k regeneraci panel.sídliš , lokalita 32 - rozší ení komunikace 45 tis.K
dokumentace pro územní rozhodnutí "parkovišt  a chodníky 30 tis.K
ul.Sokolská

6.  Provoz ve ejné silni ní dopravy 3 135 tis.K , v tom:

žné výdaje 3 135 tis.K

autobusová doprava - SAD Karviná, DPMO, ARRIVA Morava, 2 868 tis.K
MHD Orlová
seniortaxi 210 tis.K
oprava autobusových zastávek 57 tis.K

7.  D tské h íšt  na sídlišti 24 tis.K , v tom:

žné výdaje 24 tis.K

pravidelná kontrola a opravy hracích prvk 24 tis.K

8.  Ve ejné osv tlení 1 901 tis.K , v tom:

žné výdaje 1 901 tis.K

elektrická energie 1 183 tis.K
montáž, demontáž a uskladn ní váno ní výzdoby 75 tis.K
opravy a udržování 643 tis.K

9.  Poh ebnictví 388 tis.K , v tom:

žné výdaje 388 tis.K

hydrogeologický pr zkum poh ebišt 237 tis.K
správa ve ejného poh ebišt 142 tis.K
náklady na poh by zesnulých - sociální poh eb 9 tis.K
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                                             Odbor finan ní
íjmy

v tis.K
Upravený Skute nost

pol. rozpo et

1111 da  z p íjm  fyzických osob ze závislé innosti 14 000 14 682
1112 da  z p íjm  fyzických osob ze SV 428 343
1113 da  z p íjm  fyzických osob z kapitál.výnos 1 400 1 642
1121 da  z p íjm  právnických osob 14 500 16 186
1122 da  z p íjm  právnických osob za m sto 2 500 1 065
1211 da  z p idané hodnoty 27 000 31 966
1349 zrušené místní poplatky - VHP 0 94
1351 odvod výt žku z provozování loterií 250 251
1355 odvod z výherních hracích p ístroj 250 302
1511 da  z nemovitých v cí 2 800 2 889
2141 p íjmy z úrok 180 46
2343 p íjmy z úhrad dobývacího prostoru 635 645
2460 splátky p ek 0 5
4111 neinvesti ní dotace ze všeobecné pokladní správy 333 333
4112 neinvesti ní dotace ze SR - souhrnný dota ní vztah 3 135 3 135
4116 neinvesti ní dotace ze státního rozpo tu 141 141
4122 neinvesti ní dotace od kraje 6 6
4213 investi ní dotace ze státních fond 193 193
4216 investi ní dotace ze státního rozpo tu 6 899 6 899

Celkem 74 650 80 823

Rozpis p ijatých dotací

položka
4111 volby do Evropského parlamentu  -  171.920,- K
4111 volby do Parlamentu R a zastupitelstev obcí -  161.620,- K
4112 výkon státní správy  -  3,134.500,- K
4116 poskytování sociálních služeb  -  134.300,- K
4116 program Knihovna 21. století  -  7.000,- K
4122 zabezpe ení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasi    -  6.400,-K
4213 snížení energetické náro nosti budovy MŠ sídlišt   - 95.124,22 K  (z roku 2013)
4213 snížení energetické náro nosti budovy ZŠ sídlišt  -  97.712,12 K
4216 snížení energetické náro nosti budovy ZŠ sídlišt  -  1,661.106,05 K
4216 projekt D ti p írod , p íroda d tem (zahrada MŠ sídlišt )  -  3,620.328,80 K
4216 snížení energetické náro nosti budovy MŠ sídlišt  -  1,617.112,01 K (z roku 2013)

výdaje b žné v tis.K
Upravený Skute nost

§ rozpo et

3231 neinvesti ní dotace  -  ZUŠ 80 80
3330 neinvesti ní dotace  -  církve 75 75
6310 služby pen žních ústav 39 29
6320 pojišt ní majetku m sta 310 287
6399 odvod DPH FÚ, da  z p íjm  právnických osob za obec 3 000 1 443
6402 finan ní vypo ádání minulých let 12 11
6409 ostatní neinvesti ní dotace 190 144
6409 ostatní výdaje 542 542

Celkem 4 248 2 611
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paragraf 6310 - bankovní poplatky
paragraf 6402 - vratka dotace na volby do Parlamentu R - rok 2013
paragraf 3231,3330, 6409 - poskytnuté dotace neziskovým a podobným organizacím - viz rozpis
paragraf 6409 - ostatní výdaje (dlužníci - náklady na teplo)

Dotace poskytnuté neziskovým  organizacím 299 tis.K § 3231, 3330, 6409

Základní um lecká škola Rychvald - neinvest ní dotace 80 tis.K
eský kynologický svaz  Rychvald 10 tis.K
eský svaz v ela   Rychvald 5 tis.K

ZO eského svazu bojovník  za svobodu  Rychvald 3 tis.K
Svaz postižených civiliza ními chorobami v R, ZO Rychvald 8 tis.K
Klub d chodc  Rychvald 10 tis.K
Místní skupina eského erveného k íže Rychvald 10 tis.K
Místní skupina Polského-kulturn  osv tového svazu 7 tis.K
Chovatelé poštovních holub , MO Rychvald 8 tis.K
Myslivecké sdružení, MO Rychvald 15 tis.K

eskoslovenská obec legioná ská, Jednota Haví ov 3 tis.K
ímskokatolická církev Rychvald 20 tis.K

Církev eskoslovenská husitská Rychvald 55 tis.K
Sbor dobrovolných hasi  Rychvald 20 tis.K
Veterán Klub Rychvald 10 tis.K
Junák - Svaz skaut  a skautek, ZO Rychvald 25 tis.K
Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých v R, Haví ov 5 tis.K
Ob anské sdružení SOUL, Rychvald 5 tis.K

Následnou kontrolou bylo zjišt no, že všechny poskytnuté dotace byly ádn  vyú továny a použity v souladu
se Smlouvou o poskytnutí ú elové dotace.

kapitálové výdaje v tis.K
Upravený Skute nost
rozpo et

3231 investi ní dotace 80 80
6409 investi ní transfer 10 10

Celkem 90 90

paragraf 3231 - dotace Základní um lecké škole Rychvald k zakoupení hudebního nástroje - cimbál
paragraf 6409 - pen žitý dar spole nosti STATIM na po ízení BabyBox v Haví ov
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I.
Dotace podléhající finan nímu vypo ádání se státním rozpo tem a s rozpo tem Kraje

v  K

ÚZ název poskytnuto použito vratka

34070 knihovna 21. století 7.000,00 7.000,00 0
98187 volby do Parlamentu R a zastupitelstev obcí 161.620,00 160.761,00 859,-
98348 volby do Evropského parlamentu 171.920,00 169.978,81 1.941,19
13305 podpora poskytování sociální služby 134.300,00 134.300,00 0
14004 zabezpe ení akceschopnosti jednotky dobrovol. hasi 6.400,00 6.400,00 0

Vratka nevy erpané dotace poskytnuté na volby do Parlamentu R a zastupitelstev obcí a na volby
do Evropského parlamentu v celkové výši 2.800,19 K  byla odeslána na ú et Moravskoslezského kraje
dne 20. ledna 2015.

II.

Tvorba a použití sociálního fondu
v K

Tvorba
 Po áte ní stav k 1.1.2014 85.509,39
 Jednotný p íd l 530.200,00
 Splátky p ek 5.000,00
 Úrok 142,28

Použití
ísp vek na dovolenou 153.525,00
ísp vek na stravování 52.962,00
ísp vek na ošatné 97.660,00
ísp vek na penzijní p ipojišt ní 74.200,00

Pen žitý dar p i životních a pracovních jubileích 36.250,00
ísp vek na kulturní, sportovní, spole enské, ozdravné akce 92.701,00

ky 20.000,00
Bankovní poplatky 44,12

Kone ný stav k 31.12.2014 93.509,55

Tvorba a erpání SF se ídí Zásadami a Statutem SF, schválené zastupitelstvem m sat den 30.3.2011.

III.

Tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje
v K

Tvorba
 Po áte ní stav k 1.1.2014 17,540.543,01
 Úrok 19.364,78

Kone ný stav k 31.12.2014 17,559.907,79

27



IV.
Stav dlouhodobého majetku  k 31.12.2014 525 598 tis.K

1)   Dlouhodobý nehmotný majetek

stav k 31.12.2014 1 723 tis.K

software (nad 60 tis. K )  - 282 tis. K ,
drobný dlouhodobý nehmotný majetek (7 tis.K  - 60 tis. K ) - po . programy - 315 tis. K ,
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -  1 126 tis. K  - územní plán.

2)   Dlouhodobý hmotný majetek

stav k 31.12.2014 523 111 tis.K

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis.K  - pozemky - 33 048 tis. K , kulturní p edm ty - 131 tis. K ,
stavby - 460 240 tis. K , samostatné hmotné movité v ci - 8 843 tis. K , drobný dlouhodobý  hmotný
majetek od 3 tis.K  do 40 tis.K  - 7 967 tis. K , nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek - 12 882 tis. K .

3)  Dlouhodobý finan ní majetek

stav k 31.12.2014 701 tis.K

Neobchodovatelné akcie - cenné papíry:
1 ks CP Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.,
700 ks CP Pramen Orlová.

4)  Dlouhodobé pohledávky

stav k 31.12.2014 63 tis.K

statek splátky p ky poskytnuté T lovýchovné jednot  Baník ve výši 50 tis. K  a ostatní dlouhodobé pohledávky.

V.
Zadluženost m sta

sto Rychvald nep ijalo v roce 2014 žádné p ky, úv ry  ani  jiné finan ní  výpomoci.

VI.
lenství m sta v dobrovolných svazcích obcí, zájmových sdruženích právnických osob a ob anských sdruženích

sto Rychvald je lenem Svazku m st a obcí okresu Karviná - lenský p ísp vek ve výši 21.650,-K , lenem Místní ak ní
skupiny Bohumínsko - lenský p ísp vek ve výši 14.432,-K .

stská knihovna je lenem ob anského sdružení Svazu knihovník  a informa ních pracovník R - lenský p ísp vek
ve výši 1.100,-K (ve  všech p ípadech se jedná o ro ní lenský p ísp vek).
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VII.
Rekapitulace

v tis.K
Schválený Upravený Skute nost % pln ní

íjmy rozpo et rozpo et k 31.12.2014 k UR

ída 1 - da ové p íjmy 67 000 67 078 73 344 109%
ída 2 - neda ové p íjmy 13 300 13 804 15 362 111%
ída 3 - kapitálové p íjmy 20 20 48 241%
ída 4 - p ijaté dotace 3 100 10 707 10 707 100%

ÍJMY CELKEM 83 420 91 609 99 461 108%

ída 8 - financování 0 15 029 -8 460 x

CELKOVÉ ZDROJE 83 420 106 638 91 001 85%

v tis.K
Schválený Upravený Skute nost % pln ní

Výdaje rozpo et rozpo et k 31.12.2014 k UR

žné výdaje 67 475 76 694 69 279 90%

Kapitálové výdaje 15 945 29 944 21 722 73%

VÝDAJE  CELKEM 83 420 106 638 91 001 85%

                                     Hospoda ení  M sta  Rychvald  za  rok  2014  bylo  uzav eno  p evahou

                                                          p íjm  nad výdaji ve  výši  8,460.016,33 K
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OK – AUDIT, s.r.o., Mojmírovc  1246/34, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

1

Ev. . 27 /2015

Zpráva
o výsledku  p ezkoumání  hospoda ení

podle zákona . 93/2009 Sb., o auditorech a o zm  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis ,
auditorského standardu . 52, dalších relevantních p edpis  vydaných Komorou auditor eské republiky,
podle ustanovení § 42 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis  a podle
ustanovení § 10 zákona . 420/2004 Sb., o p ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných celk  a
dobrovolných svazk  obcí, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 420/2004 Sb.“)

pro územní samosprávný celek

sto Rychvald

za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

30



OK – AUDIT, s.r.o., Mojmírovc  1246/34, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

2

I.   VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název obce
sto Rychvald

se sídlem: Orlovská 678, 735 32 Rychvald
O: 00297593

ezkum provedl:
OK-AUDIT, s.r.o.
se sídlem: Mojmírovc  1246/34, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
íslo oprávn ní 55

Jména osob provád jících p ezkoumání hospoda ení územního celku:
Ing. Petr Ohera.

Další osoby podílející se na p ezkoumání hospoda ení územního celku:
Ing. Ji í Turo .

 Vymezení pravomoci auditora k provedení p ezkoumání hospoda ení m sta Rychvald
   Auditorská spole nost provedla p ezkoumání hospoda ení m sta Rychvald v souladu s ustanovením § 4

odst.  7 zákona .  420/2004 Sb.,  ustanovením § 2 písm. b) zákona .  93/2009 Sb.,  o auditorech a o zm
kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .

Místo p ezkoumání:
stský ú ad Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald.

Období, ve kterém bylo p ezkoumání hospoda ení m sta Rychvald provedeno:
Díl í p ezkoumání hospoda ení prob hlo dne  25.11.2014
Záv re né p ezkoumání hospoda ení dne 02.04.2015.

Ur ení zahájení a ukon ení p ezkoumání hospoda ení m sta Rychvald auditorskou spole ností OK –
AUDIT, s.r.o.
První innost auditora: zaslání p ehledu podklad  pro díl í p ezkoumání hospoda ení, den provedení:
10.11.2014
Poslední innost auditora: zaslání návrhu zprávy o p ezkoumání hospoda ení pro p ípadné námitky, den
provedení: 14.04.2015.

II . P EDM T P EZKOUMÁNÍ HOSPODA ENÍ

edm tem p ezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona . 420/2004 Sb., údaje o ro ním
hospoda ení, tvo ící sou ást záv re ného ú tu podle §17 odst. 2 a 3 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových
pravidlech územních rozpo , ve zn ní pozd jších p edpis , a to:

a) pln ní p íjm  a výdaj  rozpo tu v etn  pen žních operací, týkajících se rozpo tových
prost edk ,
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b) finan ní operace, týkající se tvorby a použití pen žních fond : sociální fond a fond rozvoje a
rezerv,

c) pen žní operace, týkající se sdružených prost edk  vynakládaných na základ  smlouvy mezi
dv ma nebo více územními celky, anebo na základ  smlouvy s jinými právnickými nebo
fyzickými osobami,

d) finan ní operace, týkající se cizích zdroj  ve smyslu právních p edpis  o ú etnictví (jistiny),
e) vyú tování a vypo ádání finan ních vztah  ke státnímu rozpo tu, k rozpo m kraj , k

rozpo m obcí, k jiným rozpo m, ke státním fond m a k dalším osobám.

edm tem p ezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona . 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

nakládaní a hospoda ení s majetkem ve vlastnictví územního celku
a) nakládání a hospoda ení s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) zadávání a uskute ování ve ejných zakázek, s výjimkou úkon  a postup  p ezkoumaných

orgánem dohledu podle zákona . 137/2006., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších
edpis ,

c) stav pohledávek a závazk  a nakládání s nimi,
d) izování v cných b emen k majetku územního celku,
e) etnictví vedené územním celkem.

sto Rychvald v roce 2014:
a) neprovozovalo podnikatelskou innost,
b) nehospoda ilo s prost edky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prost edky ze zahrani í

poskytnutými na základ  mezinárodních smluv,
c) nehospoda ilo s majetkem státu,
d) nezastavilo majetek ve prosp ch t etích osob,
e) neuzav elo nové smlouvy o ru ení za závazky fyzických a právnických osob,

a proto p ezkoumání operací v t chto oblastech nemohlo být provedeno.

III. HLEDISKA P EZKOUMÁNÍ HOSPODA ENÍ

edm t  p ezkoumání  podle  ustanovení  §3  zákona  .  420/2004  Sb.  (viz  bod  II.  této  zprávy)  se  ov uje  z
hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními p edpisy,

b) souladu hospoda ení s finan ními prost edky ve srovnání s rozpo tem,

c) dodržení ú elu poskytnuté dotace nebo návratné finan ní výpomoci a podmínek jejich použití,

d) cné a formální správnosti doklad  o p ezkoumávaných operacích.

Právní p edpisy použité p i p ezkoumání hospoda ení pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v p íloze
A, která je nedílnou sou ástí této zprávy.
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IV. DEFINOVÁNÍ ODPOV DNOSTÍ

Za hospoda ení, které bylo p edm tem p ezkoumání a za jeho zobrazení v ú etních a finan ních výkazech, je
odpov dný statutární orgán m sta Rychvald.

Naší úlohou je, na základ  provedeného p ezkoumání hospoda ení, vydat zprávu o výsledku p ezkoumání
hospoda ení. P ezkoumání hospoda ení jsme provedli v souladu se zákonem  . 93/2009 Sb., o auditorech a o
zm  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , auditorským standardem . 52 a dalšími relevantními

episy  vydanými  Komorou auditor eské  republiky  a  s  ustanoveními  §  2,  3  a  10  zákona .  420/2004 Sb.  V
souladu s t mito p edpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést p ezkoumání
hospoda ení tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospoda ení m sta Rychvald je v souladu s hledisky

ezkoumání hospoda ení (viz bod III. této zprávy).

V.  RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za ú elem vykonání p ezkoumání hospoda ení m sta Rychvald byly použity postupy ke shromážd ní
dostate ných a vhodných d kazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky
poskytující p im enou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základ  jeho odborného úsudku v etn
vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatk . P i vyhodnocování t chto rizik auditor bere v
úvahu vnit ní kontrolní systém územního celku m sta Rychvald. Použité postupy zahrnují výb rový zp sob
šet ení a významnost (materialitu) jednotlivých skute ností. Ozna ení všech doklad  a jiných materiál
využitých p i p ezkoumání hospoda ení m sta Rychvald je uvedeno v samostatné p íloze F, která je nedílnou
sou ástí této zprávy. V rámci p ezkoumání hospoda ení m sta Rychvald inil auditor i další kroky a využíval i
další informace, které nejsou sou ástí tohoto ozna ení.

VI. ZÁV R ZPRÁVY O VÝSLEDKU P EZKOUMÁNÍ HOSPODA ENÍ

A. VYJÁD ENÍ K SOULADU HOSPODA ENÍ S HLEDISKY P EZKOUMÁNÍ HOSPODA ENÍ

Na základ  námi provedeného p ezkoumání hospoda ení m sta Rychvald jsme nezjistili žádnou skute nost,
která by nás vedla k p esv ení, že p ezkoumávané hospoda ení není ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s hledisky p ezkoumání hospoda ení uvedenými v bod  III. této zprávy.

B. VYJÁD ENÍ OHLEDN  CHYB A NEDOSTATK

Zákon . 420/2004 Sb., o p ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných celk   a dobrovolných  svazk
obcí, ve zn ní pozd jších p edpis , stanoví, abychom ve zpráv  uvedli záv r podle ustanovení § 10 odst. 2 písm.
d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zpráv  o výsledku p ezkoumání
hospoda ení uvedli, zda p i p ezkoumání hospoda ení byly zjišt ny chyby a nedostatky a v em p ípadn
spo ívaly.
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i p ezkoumání hospoda ení m sta Rychvald nebyly zjišt ny chyby a nedostatky.

Doporu ení uvedená v zápisu z díl ího p ezkumu hospoda ení ze dne 28.11.2014 byla m stem Rychvald
realizována.

i p ezkoumávání byly zjišt ny tyto skute nosti:
1. sto poskytlo nov  zvoleným neuvoln ným len m zastupitelstva odm ny dnem zvolení, tzn. od 11.

10. 2014. V §77, odst. 2) zákona 128/2000 Sb., o obcích  je stanoveno, že zastupitelstvo obce stanoví
den, od kterého náleží odm ny neuvoln ným len m zastupitelstva. Zastupitelstvo takto u inilo a
odm ny schválilo ke dni 5.11. 2014. Z tohoto d vodu byl m stským ú adem proveden p epo et
odm n a p eplatky budou vyrovnány ve vyú tování odm n za období duben 2015. Jelikož nedostatek
byl odstran n p ed vydáním zprávy, nebyla tato zjišt ná skute nost promítnuta do záv ru zprávy a
tento nebyl modifikován.

2. sto v roce 2014 obdrželo dotaci na akci „Snížení energetické náro nosti ZŠ .p. 1600 Rychvald“.
V rozhodnutí o poskytnutí dotace identifika ní íslo EDS: 115D222006140 byl poskytovatelem dotace
(MŽP) stanoven závazný termín ukon ení akce na den 28. 11. 2014. K tomuto datu však akce
dokon ena nebyla a v dob  provád ní p ezkumu m sto jednalo s poskytovatelem dotace o zm
termínu v daném rozhodnutí. Ke dni vydání zprávy nebylo vydáno rozhodnutí o povolení zm ny, a
proto upozor ujeme na možné riziko porušení dota ních podmínek, v p ípad , že zm na termínu
nebude poskytovatelem dotace schválena.

C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZK  NA ROZPO TU M STA RYCHVALD A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA
CELKOVÉM MAJETKU M STA RYCHVALD

Podíl pohledávek na rozpo tu   5,26 %
Podíl závazk  na rozpo tu   5,19 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 14,70 %

Dlouhodobé pohledávky celkem:          63,28 tis. K
Dlouhodobé závazky celkem: 7 091,38 tis. K .

Auditorská spole nost:
OK-AUDIT, s.r.o.
se sídlem: Mojmírovc  1246/34, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
íslo oprávn ní 55

Odpov dný auditor:
Ing. Petr Ohera
íslo oprávn ní 529

V Ostrav :  16. dubna 2015
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Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazk  m sta Rychvald
za rok 2014

Rada m sta Rychvald usnesením íslo 107/16 ze dne 19.8.2014 vzala na v domí plán inventur na rok 2014,
ídila úst ední inventariza ní komisi, dále jen ÚIK, ve složení:
edseda - Irena Kubí ková, lenové - Jana Dostálová a Simona Augustýnková a uložila p edsedovi ÚIK p edložit

rad  m sta zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazk  m sta Rychvald za rok 2014.
Na základ  výše uvedeného usnesení ÚIK p edkládá rad  m sta tuto zprávu:

V pr hu roku 2014 jednotlivé odbory M stského ú adu Rychvald ustanovily k provedení inventarizace
inventariza ní komise ve složení:

ODBOR FINAN NÍ:
Jana Strniš ová, Jind iška Poskerová, V ra Vaší ková a Bc. Jana Kras anová

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU:
Ing. Radek B hal, Yvetta Bodoloszová, Vladimíra Skupníková, Olga Vejová, Irena Kubí ková a Lucie Jend ejková

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ:
Bc. Jana Újezdská, Jana Dostálová, Jana Kostruhová, Regina Ondrušková

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A VNIT NÍ SPRÁVY:
Dana Ochodková, Simona Augustýnková, Tamara Tluštíková, Hana Popiolková, V ra Cieslarová a Daniela
Budníková

ODBOR ORGANIZA NÍ:
Jana Sarganková, Bc. Lena Koláková, Iveta Rozsívalová, Jana Kiková, Svatava Adam íková, Iveta Gre ová a Iva
Saso ová.

Inventariza ní komise provád ly inventarizaci majetku, závazk  a pohledávek m sta Rychvald za rok 2014 dle
zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, v etn  zm n a dopl , dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazk  a dle Plánu inventur na rok 2014.
Skute ný stav inventarizovaného majetku závazk  a pohledávek byl zjišt ný fyzickým a dokladovým zp sobem
ke dni 31.12.2014.

ÚIK provedla kontrolu P edávacích protokol  k inventarizaci za rok 2014. ÚIK konstatuje, že byla provedena
inventarizace veškerého majetku, závazk  a pohledávek m sta. Skute né stavy jsou zapsané v P edávacích
protokolech k inventarizaci a souhlasí s ú etním stavem. P i inventarizaci majetku nebyly zjišt ny rozdíly a
nevznikla žádná nápravná opat ení. Investice, kde došlo k ukon ení stavby nebo dokon ení technického
zhodnocení do konce roku 2014, byly za azeny do užívání.
Ke dni 31.12.2014 byl navržený k vy azení majetek vedený v ú etnictví na majetkových ú tech (tzv. zma ené
investice), v celkové výši 148 770,00 K . Jedná se o tyto zastaralé a neupot ebitelné projekty, posudky, studie,
atd.:
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Název majetku            Ú etní hodnota Veden/org.        návrhu vy azení
Pož. bezp. ešení stav. úpravy (2007)   5 950,00 OŠK/org. 1 12/2014
PD – snížení energet. nár. (2007) 18 000,00 OŠK/org.1 12/2014
Statický posudek st echy (2008)   3 000,00 OŠK/org. 1 12/2014
PD – snížení energet. nár. 18 000,00 OŠK/org. 4 12/2014
Pož. bezp. ešení 12 000,00 OŠK/org. 4 12/2014
PD – . 3 Dopln ní   5 000,00 OŠK/org. 4 12/2014
PD – Klimatizace 16 980,00 OŠK/org. 444 12/2014
PD – Elektro 18 500,00 OŠK/org. 444 12/2014
Pož. bezp. ešení pro stav. povolení   6 000,00 OŠK/org. 444 12/2014
Studie úprav átrií 42 840,00 OŠK/org. 444 12/2014
Statické posouzení amfiteátru   2 500,00 OŠK/org. 444 12/2014
Celkem               148 770,00

Z p edchozího období (rok 2011 a 2013) byly k vy azení navržené zma ené investice (projektové dokumentace,
studie, p edprojektové práce, atd.) v celkové výši 527 228,50 K . V roce 2014 bylo dle návrhu provedeno
vy azení ve výši 449 806,50 K . Z d vodu budoucího možného využití projektu „Regenerace par íku MŠ
sídlišt “, došlo k p ehodnocení návrhu vy azení a tento projekt, o ú etní hodnot  77 422,00 K , je ponechaný
v ú etnictví evidenci.

Inventurou byl k 31.12.2014 zjišt n následující stav majetku m sta Rychvald:

AKTIVA Brutto Netto

a) stálá aktiva
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
013                    software 282 401,10       2 824,01
018 drobný dl. nehmotný majetek 314 752,40
019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek     1 126 020,00              1 126 020,00

2. Dlouhodobý hmotný majetek
031 pozemky              33 047 827,16             33 047 827,16
032                        kulturní p edm ty    130 764,00               130 764,00
021 stavby                           460 239 971,13                   235 012 664,22
022                  sam. movité v ci a soubory                8 843 508,97                       3 470 895,76
028 drobný dl. hmotný majetek 7 966 576,71
042 nedokon . dl. hm. majetek 2 882 565,03                   12 882 565,03

3. Dlouhodobý finan ní majetek
069 ostatní dlouhodobý fin. majetek 700 760,00 700 760,00

4. Dlouhodobé pohledávky
462 poskytnuté návratné fin. výpomoci dl.   50 000,00              50 000,00
469                 ostatní dlouhodobé pohledávky               13 275,00                 13 275,00

b) ob žná aktiva
1. Zásoby
132 zboží na sklad  13 113,04 13 113,04

2. Krátkodobé pohledávky
311 odb ratelé            3 369 879,28          1 634 670,36
314 krátkodobé poskytnuté zálohy         12 692 464,86        12 692 464,86
315 jiné pohledávky z hlavní innosti                  924 320,74                          204 946,20
335 pohledávky za zam stnanci                 15 000,00               15 000,00
373 poskytnuté zálohy na transfery                   2 479 875,00           2 479 875,00
381 náklady p íštích období                                157 688,88                        157 688,88
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388 dohadné ú ty aktivní           15 212 526,34         15 212 526,34
377 ostatní krátkodobé pohledávky             3 412 557,32           3 315 853,38

3. Krátkodobý finan ní majetek
245 jiné b žné ú ty 865 012,50 865 012,50
231 základní b žný ú et územních samo-

správných celk            25 604 958,65                     25 604 958,65
236 žné ú ty fond  územních samo-

správných celk                            17 653 417,34           17 653 417,34
263 ceniny    29 380,00  29 380,00

AKTIVA CELKEM:                          608 028 615,45     366 316 501,73

PASIVA
c) vlastní kapitál
1. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky
401 jm ní ú etní jednotky                   415 005 875,35
403 transfery na po ízení dl. majetku                         64 873 461,91
406 oce . rozdíly p i zm  metody                    234 181 379,30
407 jiné oce ovací rozdíly        2 902 595,10
408 opravy minulých období           447 917,92
2. Fondy ú etní jednotky
419 ostatní fondy       17 662 667,34

3. Výsledek hospoda ení
493 výsledek hospoda ení b žného

etního období       20 531 971,20
432 nerozd lený zisk, neuhrazená

ztráta minulých let        53 345 478,03
d) cizí zdroje
2. Dlouhodobé závazky
472 dl. p ijaté zálohy na transfery                         7 091 383,20

3. Krátkodobé závazky
321 dodavatelé                       2 634 679,70
324 krátkodobé p ijaté zálohy                                     14 449 884,00
331 zam stnanci          722 505,00
336 zú tování s institucemi SZ a ZS            64 320,00
342 jiné p ímé dan                     116 724,00
338 chodové spo ení              3 116,00
342 jiné p ímé dan            87 512,00
343 da  z p idané hodnoty          908 535,00
374 ijaté zálohy na transfery               2 800,19
383 výdaje p íštích období                        1 065 237,35
384 výnosy p íštích období                             19 792,00
389 dohadné ú ty pasiv        4 639 471,00
378 ostatní krátkodobé závazky          422 980,78

PASIVA CELKEM:                                  366 316 501,73

V Rychvald  dne 3.3.2015

ÚIK:
len: Simona Augustýnková
len: Jana Dostálová
edseda: Irena Kubí ková



Zpráva o výsledcích finan ních kontrol ve zkráceném rozsahu
za  rok  2014

Vnit ní kontrolní systém dle zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole a vyhlášky  . 416/2004 Sb., v úplném
zn ní, se ídí Kontrolním ádem m sta Rychvald.
Kontrolní ád m sta Rychvaldu ze dne 1.7.2002, v etn  jeho dodatk . 1 až . 3, byl nahrazen novým
Kontrolním ádem, který nabyl ú innosti dnem 19.12.2011.

Kontrolní ád upravuje práva a povinnosti zam stnanc  m sta Rychvald p i výkonu kontrolní innosti a
sou asn  nahrazuje útvar interního auditu.

Kontrolní systém zahrnuje ídící a ve ejnosprávní kontrolu.

ídící kontrolu provád jí vedoucí ú edníci jednotlivých odbor  a další odpov dní zam stnanci m sta v rozsahu
svých pov ení a odpov dností, vymezené v organiza ním
a kontrolním ádu, podpisových vzorech  a ostatních  normách.

íslušní zam stnanci zabezpe ují výkon vnit ní kontroly formou p edb žné, pr žné
a následné kontroly.

Ve ejnosprávní kontrola se provádí u p íjemc  ve ejné podpory a u p ísp vkových organizací, jejichž
izovatelem je m sto Rychvald.

V roce 2014 byla z  rozpo tu m sta poskytnuta dotace (ve ejná podpora) ve výši 1,002.000,-K .  U p íjemc
dotace, jako jsou nap . zájmová sdružení, t lovýchovné jednoty, ob anská sdružení, církve a další organizace,
byla provedena p edb žná, pr žná a následná ve ejnosprávní kontrola.
Ve všech p ípadech byla dotace použita v souladu se Smlouvou o poskytnutí ú elové dotace a o dotaci bylo
ádn  ú továno. Nedostatky nebyly zjišt ny.

sto Rychvald je z izovatelem t í p ísp vkových organizací, a to Základní škola Rychvald,
Mate ská škola Rychvald a D m d tí a mládeže Rychvald.
Pr žnou a následnou ve ejnosprávní kontrolu hospoda ení p ísp vkových organizací provádí auditorská
spole nost.

V p íloze . 4 uvádíme výnosy  a  náklady  p ísp vkových organizací za druhé pololetí 2013 a první pololetí 2014.

Kontrolou nebylo zjišt no, že by p ísp vkové organizace postupovaly p i provád ní operací v rozporu se
zákonem,  a  že by realizované nákupy provád ly  neefektivn   a  nehospodárn .

ísp vkové organizace mají zaveden vnit ní kontrolní systém, je stanoven rozsah pravomocí a odpov dností
vedoucích a ostatních zam stnanc  p i p íprav , schvalování a provád ní vnit ní kontroly.
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Zpráva o výsledku hospoda ení p ísp vkové organizace Mate ská škola Rychvald
za rok 2014

ísp vková organizace hospoda ila za rok 2014 s celkovými výnosy ve výši 12 696 tis. K ,
z toho výnosy z hlavní innosti byly ve výši 12 625 tis. K , z hospodá ské innosti 71 tis. K .

Výnosy z hlavní innosti tvo í p ísp vek na úhradu p ímých náklad  na vzd lávání z rozpo tu kraje ve výši 9 104
tis. K , dotace na provoz z rozpo tu m sta Rychvald ve výši 1 860 tis. K , úplata za p edškolní vzd lávání (tzv.
školné) - 496 tis. K , tržby za stravné - 1 041 tis. K , úroky z vklad  na ú tech - 1 tis. K , dary - 59 tis. K , sb rová
innost - 1 tis. K , erpání FKSP - 23 tis. K , refundace z DVPP - 9 tis. K , finan ní dar - 16 tis. K , investi ní fond -

15 tis. K .

Výnosy z hospodá ské innosti tvo í tržby z prodeje služeb - 71 tis. K  (zajišt ní stravování zam stnanc  ZŠ - 49
tis. K  a pronájem bývalé prádelny - 22 tis. K ). Výnosy z této innosti lze použít jen ve prosp ch hlavní innosti.

Celkové náklady iní 12 555 tis. K , z toho v hlavní innosti 12 492 tis. K , v hospodá ské innosti 63 tis. K  -  viz
ehled náklad .

ísp vek z rozpo tu kraje byl vynaložen na platy, zákonné odvody (sociální a zdravotní pojišt ní, nemoc), jako
íd l do FKSP a na pojišt ní odpov dnosti, další vzd lávání pedagog , u ební pom cky a osobní ochranné

pracovní pom cky zam stnanc .

Dotace z rozpo tu m sta Rychvaldu byla vynaložena spolu s ostatními výnosy z hlavní a hospodá ské innosti na
pokrytí provozních náklad  školy - na úhradu energií (teplo, plyn, voda, el. energie), nákup materiálu, drobného
hmotného a nehmotného majetku, p edplatné asopis , odbornou literaturu, hra ky a u ební pom cky pro

ti, drobnou údržbu, pojišt ní a služby.

Stav fond  k 31. 12. 2014
Rezervní fond 82 338,76 K
Investi ní fond                 64 671,16 K
Fond odm n 50 000,00 K

Hospoda ení p ísp vkové organizace Mate ská škola Rychvald k 31. 12. 2014
bylo ukon eno ziskem ve výši 140.761,51 K .

Zlepšený hospodá ský výsledek ve výši 140.761,51 K  bude pro rok 2015 zdrojem rezervního fondu ve výši
80.761,51 K  a fondu odm n ve výši 60.000,00 K .
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Zpráva o výsledku hospoda ení p ísp vkové organizace Základní  škola Rychvald
za rok 2014

ísp vková organizace hospoda ila v roce 2014 s celkovými výnosy  ve  výši  25  252  tis.  K , z toho výnosy
z hlavní innosti iní 24 665 tis. K , z hospodá ské innosti 587 tis. K .

Výnosy z  hlavní innosti tvo í p ísp vek na úhradu p ímých náklad  na vzd lávání z rozpo tu kraje ve výši 17
733  tis.  K ,  dotace  na  provoz  z  rozpo tu  m sta  Rychvald  ve  výši  5  400  tis.  K ,  tržby  ze  stravného  žák  a
zam stnanc  -  1  199  tis.  K ,  ze  školného  ve  školní  družin  -  162  tis.  K ,  úroky  z  ú  -  3  tis.  K ,  ostatní  jiné
výnosy, jako  doprava na plavání d tí, sb r - 68 tis. K .
V rámci víceleté dotace z opera ního programu „Vzd lávání pro konkurenceschopnost“- projekt „Šablony“, byla
vy erpána poslední ást dotace ve výši 52 tis. K  a 48 tis. K  vy erpáno z projektu opera ní program „Vzd lání
pro konkurenceschopnost“ - ICT - tablety do škol.

Výnosy z hospodá ské innosti tvo í tržby z prodeje služeb - 545 tis. K  (stravování cizích strávník  v ŠJ) a výnosy
z pronájm  t locvi ny a bufetu 42 tis. K .

Celkové náklady iní 24 939 tis. K , z toho v hlavní innosti 24 427 tis. K , v hospodá ské innosti 512 tis. K .

ísp vek z rozpo tu kraje byl vynaložen na platy, na zákonné odvody (sociální, zdravotní pojišt ní, náhrady za
nemoc, zákonné pojišt ní zam stnanc  a p íd l do FKSP) a na ostatní neinvesti ní výdaje, jako je nákup

ebních a pracovních pom cek a další vzd lávání pedagogických pracovník .

Dotace z rozpo tu m sta Rychvaldu byla vynaložena spolu s ostatními výnosy z hlavní a hospodá ské innosti na
pokrytí provozních náklad  školy - teplo, elektrická energie, vodné a sto né, nákup drobného hmotného
majetku, nákup materiálu, na opravy a údržbu, cestovné, ostatní služby, dohody o provedení práce, stravné na
odlou eném pracovišti a ostatní finan ní náklady, jako jsou bankovní poplatky, pojišt ní žák  apod.
Dotace na investice ve výši 400 tis. K  byla vy erpána na nákup nového serveru, 2 ks interaktivních tabulí a

ízení jazykové laborato e.

Stav fond  k 31.12.2014
Rezervní fond ze zlepšeného hospodá ského výsledku 463.709,64  K
Rezervní fond z ost. titul  -záloha na opera ní program                  208.320,00 K
„Vzd lávání pro konkurenceschopnost“-ICT- tablety do škol,
Investi ní fond                260.197,90  K
Fond odm n                145.773,00  K

Hospoda ení p ísp vkové organizace Základní škola Rychvald k 31.12.2014
bylo ukon eno ziskem ve výši 312.488,39 K .

Zlepšený hospodá ský výsledek ve výši 312.488,39 K  bude pro rok 2015 zdrojem rezervního fondu ve výši
262.488,39 K  a fondu odm n ve výši 50.000,00 K .
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Zpráva o výsledku hospoda ení p ísp vkové organizace D m d tí a mládeže Rychvald
za rok 2014

ísp vková organizace hospoda ila s celkovými výnosy ve výši 3,938.232,18 K .
Výnosy tvo í p ísp vek z  rozpo tu  Kraje  ve  výši  2  152  tis.  K  na  platy  a  ostatní  osobní  náklady  a  dotace  z
rozpo tu m sta Rychvald ve výši 495 tis. K  na áste né krytí provozních náklad  organizace. Vlastní zdroje ve
výši 1 291 tis. K  tvo í p ísp vek na d tské tábory, zápisné do zájmových kroužk  a ostatní p íjmy (startovné,
sponzorské dary).

Finan ní prost edky získané ze zápisného byly použity na platy externích pracovník , na provoz kroužk  a
provoz DDM. Výnosy z letních tábor  pokrývají náklady na tábory - ubytování, stravování, materiál a doprava

tí.

Náklady iní 3,938.177,09 K . Výdaje byly použity k úhrad  provozních náklad  - energie, služby, nákup
kancelá ských a hygienických pot eb, drobné opravy, nákup isticích prost edk , materiál na reprezentaci,

eprava d tí, nákup u ebních pom cek, úhrada telefonních, poštovních a bankovních poplatk , svoz a likvidaci
odpad , revize, cestovné, mzdy externích pracovník , náklady na letní tábor, pojišt ní, na platy a ostatní osobní
náklady a zákonné pojistné.

Stav fondu k 31.12.2014:

Rezervní fond  4.457,15 K

Hospoda ení p ísp vkové organizace D m d tí a mládeže Rychvald
bylo ukon eno k 31.12.2014 ziskem ve výši 55,09 K .

Zlepšený hospodá ský výsledek ve výši 55,09 K  bude pro rok 2015
zdrojem rezervního fondu.
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Zpráva o výsledku hospoda ení spole nosti Služby m sta Rychvald, s.r.o. za rok 2014

I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O SPOLE NOSTI

I. OBECNÉ  ÚDAJE

Firma a sídlo
Název spole nosti:  Služby m sta Rychvald, spol. s r.o.
Sídlo: Rychvald, Michálkovická 41, PS  735 32 Rychvald

:  25 82 55 34
DI :  CZ 25 82 55 34
Právní forma: spole nost s ru ením omezeným
Datum vzniku firmy: 1.1.1999

Spole nost Služby m sta Rychvald, spol. s r.o. byla založena jediným spole níkem (zakladatelem) M stem Rychvald a je zapsána
v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ostrav  v oddíle C, vložka 19593.

Hlavní p edm t podnikání
Rozhodující innosti p edm tu podnikání spole nosti v roce 2014 byla i nadále správa kotelen a výroba tepla, realizovaná na
základ  licencí na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie u provozovny . 111 - základní škola sídlišt  Rychvald a
koncesní listiny na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licence realizována ze zdroj  tepelné energie
s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW na ostatních provozovnách. V celém roce byly provád ny vodoinstalatérské
práce na bytovém a nebytovém fondu m sta. Tyto práce byly rovn ž provád ny na objednávku ob an  a škol mimo správu

sta.
Na smluvním základ , p íp. na základ  individuálních objednávek byly zajiš ovány innosti v rozsahu Živnostenských list  a
Koncesních listin:
- zimní údržba chodník
- údržba zelen  na základ  individuálních objednávek
- silni ní motorová nákladní doprava,
- podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpe ných),
- p ípravné práce pro stavby,
- záme nictví.

Stejn  jako v roce 2013 byl p edm t podnikání v roce 2014 tento:

a) živnosti volné:
- poskytování technických služeb,
- poskytování služeb pro zem lství a zahradnictví,
- správa a údržba nemovitostí,
- nakládání s odpady (vyjma nebezpe ných)
- koup  zboží za ú elem jejího dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volných,
- poskytování poradenství v oblasti hardware a software,
- služby databank a správa po íta ových sítí,
- zprost edkování obchodu,
- montáž, opravy a rekonstrukce chladicích za ízení a tepelných erpadel,
- zem lská výroba v etn  hospoda ení v lesích a na vodních tocích,
- zprost edkování služeb,
- ípravné práce pro stavby v rozsahu živnosti volných,
- dokon ovací stavební práce,
- úprava a rozvod užitkové vody

b) živnosti emeslné
- vodoinstalatérství, topená ství,
- instalace a opravy elektrických stroj  a p ístroj ,
- záme nictví,
- výroba kovových konstrukcí, kotl , t les a kontejner ,
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c) živnosti koncesované
- silni ní motorová doprava nákladní (vnitrostátní doprava - provozovaná vozidly nad 3,5tuny celkové hmotnosti,
- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdroj  tepelné energie s instalovaným

výkonem jednoho zdroje nad 50kW,

d) licence
- výroba tepelné energie,
- rozvod tepelné energie

Orgány spole nosti

Valná hromada
Nejvyšším orgánem spole nosti je valná hromada, jejíž p sobnost podle zákona o obcích (obecní z ízení) . 128/2000Sb.
vykonává a p ijímá rozhodnutí p i jejím výkonu Rada m sta Rychvald.

Jednatelé spole nosti
Statutárním orgánem spole nosti byl jednatel:
Lubomír Skýba – jednatel od 1.1.2011

Dozor í rada
Kontrolním orgánem spole nosti byla t lenná dozor í rada:

Ing. Jan Herda - p edseda
Ing. Ji í Somerlík - len
JUDr. Karel Vaší ek - len

Organiza ní struktura spole nosti
Vnit ní organiza ní struktura spole nosti je tvo ena provozy a útvarem ízení a ekonomika spole nosti. Ve spole nosti je zaveden
systém st ediskového hospoda ení a vnitropodnikové zú tování náklad  a výnos .

II.       ÚDAJE O FINAN NÍ SITUACI
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2.1.    ROZVAHA K 31.12.2014 ( v porovnání s rozvahou 2013)

POLOŽKA               tis. K                        tis. K
       2014                            2013

AKTIVA CELKEM 5394 5861

Dlouhodobý majetek 538 759
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý majetek 538 759

Ob žná aktiva 4817 5058
Zásoby 105 186
Pohledávky z obchodních vztah 142 1135

Stát-da ové pohledávky 779 674
Ostatní poskytnuté zálohy 1479 1800
Dohadné ú ty aktivní 42 6
Jiné pohledávky 15 14
Finan ní majetek 2255 1243

asové rozlišení 39 44

PASIVA CELKEM
5394 5861

Vlastní kapitál -684 -51
Základní jm ní 1875 1875
Kapitálové fondy 48 48
Fondy tvo ené ze zisku 33 33
Hospodá ský výsledek minulých let -2006 -1542
Hospodá ský výsledek b žného ú et. období -634 -483

Cizí zdroje 6078 5912

Závazky z obchodních vztah 3296 2606
Závazky k zam stnanc m 395 379
Závazky ze soc. zabezp ení a zdravotní poj. 227 207
Stát-da ové závazky 31 27
Krátkodobé p ijaté zálohy
Dohadné ú ty pasivní 1800 2095
Bankovní úv ry a výpomoci 329 598

asové rozlišení
  Závazky z obchodních vztah  jsou zvýšeny o p eplatky z vyú tování tepla:
  za rok 2014 ve výši 3,246.812,- K
  za rok 2013 ve výši 2,526,753,- K
  O tuto ástku byly zárove  upraveny pohledávky.
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2.2.    VÝKAZ  ZISK   A  ZTRÁT  K  31.12.2014
             ( v porovnání s výsledovkou k 31.12.2013)

POLOŽKA                tis. K                 tis. K
      2014                           2013

VÝKONY 14251 16098
Tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb

  Zm na stavu zásob vlastní inností
14251 16098

Aktivace 0 0

VÝKONOVÁ SPOT EBA 9185 10798
Spot eba materiálu a energie 6966 8872
Služby 2219 1926

idaná hodnota 5066 5300

OSOBNÍ NÁKLADY 7648 7896

DAN 33 23

ODPISY nehmotný a hmotného majetku 350 365

Tržby z prodeje dlouhodobý majetku a mater. 30 0

statková cena prodaného dlouhodobý majetku 0 0
Zm na stavu rezerv 0 0
Ostatní provozní výnosy 5546 2760
Ostatní provozní náklady 169 154
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ -558 -378

Výnosové úroky
Nákladové úroky

7
67

8
98

Ostatní finan ní náklady 15 15

FINAN NÍ VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ -75 -105

VÝSLEDEK HOSPOD. ZA B ŽNOU INNOST -633 -483

Mimo ádné výnosy 0 0
Mimo ádné náklady 1 0
Mimo ádný výsledek hospoda ení 0 0

VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ ZA Ú ETNÍ OBDOBÍ -634 -483

Stavy pracovník , výd lky:
Pr rný eviden ní po et zam stnanc  p epo tený v roce 2014              30,01
Pr rná mzda     15.366,- K

Záv re ný komentá :
Hospoda ení spole nosti za rok 2014 bylo uzav eno  dne 6.3.2014.

iznání k dani z p íjm  právnických osob sestavuje p. ing. Drahomíra Slawiková, da ový poradce.
Vykázaný hospodá ský výsledek spole nosti p ed zdan ním iní - 633.506,25 K .

Údaje podle stavu ke dni 31.12.2014.

Zpracovali: Lubomír Skýba - jednatel spole nosti
                  Dagmar Nikelová - ú etní spole nosti45


























































