Město Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Z b ý š o v

Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2016

Hospodaření města Zbýšova v roce 2016 můžeme hodnotit jako průměrné.
Saldo hospodaření skončilo ztrátou ve výši 7 422 tis. Kč, zůstatky peněžních prostředků
na účtech činily ke konci roku 8 240 tis. Kč a do majetku jsme zařadili stavby v hodnotě
5 358 tis.Kč.
Město Zbýšov mělo v r. 2016 daňové příjmy 48 155 tis. Kč, což je o 4 341 tis. více než v r.
2015. Nedaňové příjmy činily v r. 2016 celkem 12 500 tis. Kč, což je o 820 tis. Kč méně,
než v r. 2015. Meziroční srovnání nevykazuje žádné větší výkyvy.
Kapitálové příjmy v r. 2016 byly 786 tis. Kč, což je méně o 559 tis. Kč než v předchozím
roce, neboť tehdy se prodaly pozemky za větší objem finančních prostředků.
Na dotacích město obdrželo 6 399 tis. Kč. Jednalo se hlavně o dotaci v rámci SDV, Min.
vnitra, JmK a Úřadu práce.
Celkové příjmy r. 2016 činily 67 841 tis. Kč, což je o 5 872 tis. více, než v r. 2015.
Výdaje města v r. 2016 činily 75 264 tis. Kč, což je oproti r. 2015 zvýšení o 12 221 tis.Kč.
Běžné výdaje byly 49 480 tis. Kč, což je zvýšení o 5 305 tis. Kč oproti r. 2015, kapitálové
výdaje činily 25 784 tis. Kč, což je zvýšení o 6 916 tis. Kč oproti r. 2015. Zde se jednalo
především o úpravy Poustka, kanalizaci Anenská 2. část, rekonstrukci VO, stavbu
hasičské zbrojnice, projektovou přípravu rybníku II Brodky, pomník padlým
spoluobčanům v I. a II.světové válce, stání na kontejnery, bránu ekodvůr, kamerový
systém ve městě, klimatizaci MĚÚ, hákový nosič kontejnerů ISUZU, cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 20 .
Přijaté dotace: od JMK na cister.aut.stříkačku CAS 20 pro JSDH ve výši 1,000 000 Kč
(úz 551) byla vyčerpána zcela.
Město obdrželo též dotaci v rámci programu veřejné informační služby knihoven ve výši
18 000,- Kč (úz 34053)
Dále město obdrželo dotace v rámci SDV ve výši 2 233 900 Kč, od Ministerstva vnitra na
cisternovou aut.stříkačku ve výši 2,500 000,- Kč (úz 14984), a od Úřadu práce ve výši
565 824 Kč (úz 13013)
Také všechny tyto dotace byly zcela vyčerpány.

Dotace na volby KZ a Senátu PČR ve výši 81 000 Kč (úz 98193) z všeobecné pokladní
správy byla čerpána ve výši 73 138,20 Kč. Zůstatek ve výši 7861,80 bude vrácen na účet
KrÚ JMK.

Město Zbýšov v roce 2016 čerpalo úvěr ve výši 1,064 800,- Kč od ČSOB LEASING na
Hákový nosič kontejnetrů ISUZU N2R s termínem splatnosti 4.11.2021.

Do majetku města byly zařazeny tyto investiční akce:
Účet 021 – stavby:
Pomník obětem válek
269.252,73
VO Na Drahách
198.166,17
VO 9.května
456.107,88
Úpravy Poustka – odpočinková zóna s jezírkem 4,082.359,74
Transformátor
48.400,Stání na kontejnery Poustka
47.553,Stání na kontejnery U Rapantových
89.419,Vjezdová brána sběrný dvůr
167.707,60
Účet 022 – sam.mov. věci a soubory mov.věcí, stroje a zařízení:
Klimatizace MěÚ
Sestava skříní MKC
Městský kamerový systém
Klimatizace pošta
Kotelna ZŠ II
Nákl. automobil ISUZU s hák.nosičem
Kuchyňská linka hasička
Nábytkové vybavení šaten hasička
FIREPORT – svolávací systém pro JSDH
Cisternová automobilová stříkačka CAS 20

361.064,42.276,19
94.246,90
87.120,846.221,97
1,331.000,96.897,123.420,42.229,6,008.255,-

Účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
PC sestavy, tiskárna, monitor, mobilní telefon, myčka, židle pro Městský úřad,
PC, stůl, stožáry, kompozitní láhev pro JSDH
PC sestava knihovna
Fréza sněhová pro Sokolské hřiště
Pískoviště pro dětské hřiště
Lavičky a odpadkové koše pro prostor Poustka
Posypové nádoby pro prostory ve městě
Kontejnery Ekodvůr
Vyvětvovací pila pro pracovní četu na údržbu zeleně
Tabule hliník – park před Měú

