
Důvodová zpráva: 

Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu 

práce Ostrava. 

V roce 2012 byly Městskému obvodu poskytnuty tyto transfery: 

Neinvestiční  přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 

položka  4111                                   ……………………………………………………………….        57 358,00 Kč 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 

položka  4112                                   ………………………………………………………………       290 000,00 Kč 

Ostatní  neinvestiční přijaté transfery ze SR 

položka  4116                                   ……………………………………………………………..        491 787,00 Kč 

z toho: dotace z Úřadu práce – ÚZ 13101                         ……………………………         228 000,00 Kč 

             aktivní politika zaměstnanosti  OP LZZ – ÚZ 33513234…………………….      199 036,00 Kč     

             aktivní politika zaměstnanosti  OP LZZ – ÚZ 33113234……………………….     35 124,00 Kč     

             finanční vypořádání roku 2011 ÚZ 13008………………………………………… 29 627,00 Kč 

 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí  - položka  4121 …………………………….      3 295 058,00 Kč 

z toho: dotace na zimní údržbu – ÚZ 93………………………………………….………           460 000,00 Kč 

             provozní neúčelová dotace z rozpočtu MMO ……………………………..        2 785 000,00 Kč 

             neinvestiční přijaté dotace od obcí – ÚZ 6402 ……………………………..                    58,00 Kč 

             prevence kriminality – ÚZ 7401 …………………………………………….                    50 000,00 Kč 

 

Investiční přijaté transfery od obcí – dotace na zateplení úřadu ……………           108 749,00 Kč   

 

 

Finanční  vypořádání 

Stav ZBÚ k 31.12.2012    ………………………………………………………………………..         8 676 545,06 Kč 

Zdroje  fin.vypořádání    ……………………………………………………………………….                  4 060,00 Kč 

Potřeby fin. vypořádání ……………………………………………………………………………..        -  9 791,40 Kč 

Prostředky ZBÚ po fin.vypořádání      …………………………………….…………….           8 670 813,66 Kč   

 



 

 

Komentář k nákladovým účtům 

 

Účet  501 – spotřeba materiálu 

V účtu 501 - spotřeba materiálu  jsou zahrnuty položky: potraviny (pitný režim zaměstnanců  
technického úseku), ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců tech. úseku,  knihy a odborná 
literatura, drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč), drobný materiál (do 
3 000,- Kč), pohonné hmoty a maziva, kancelářské potřeby, náplně do tiskáren, čistící prostředky.  

Významné položky účtu 501:  

barvy pro natření zastávek 8 796,- Kč,  vybavení místnosti pro prevenci kriminality nábytkem 7 702,00 
Kč, plynový kotel pro budovu úřadu 36 222,- Kč. 

Účet  511 – opravy a údržba 

Významné položky účtu 511:   opravy chodníku ul. 28.října a Novoveská 56 372,- Kč, oprava podlah 
budova úřadu 110 682,-Kč,- , servis dětského hřiště Kč 18 031,- Kč, montáž a opravy svislého 
dopravního značení a zpomalovacích prahů 54 483,- Kč, oprava zděného plotu úřadu 58 674,- Kč, 
oprava elektrických rozvodů budova Štěrková 17- 9 360,- Kč , kuchyňka přízemí 45 504,-Kč, oprava 
výtahu Bartolomějská 82/4 – 39 145,32 Kč, oprava plotu hřbitov 452 955,- Kč, vložkování komínu + 
instalace plynového kotle 43 506,-Kč 

Účet  518 – ostatní služby 

Účet 518 – ostatní služby zahrnuje právní služby, služby telekomunikací, čerpání žumpy 
Bartolomějská ul., nákup stravenek zaměstnanci, znalecké posudky, geodetické práce, čištění 
komunikací a další, pronájem vánočního osvětlení a další. 

Významné  položky účtu  518:  právní  služby  celkem   43 500,- Kč, služby  na   údržbu   komunikací  
63 466,60 Kč, projektové práce 22 800 Kč, geodetické práce firmy GESPO 63 140,- Kč, znalecké 
posudky 26 200,- Kč, kosení Fiala + Bzonek 23 400,- Kč, posun zpomalovacího pruhu Bartošova 
13 728,- Kč, nakládka velkoobjemových kontejnerů  38 757,- Kč, oprava povrchu komunikací 39 600,- 
Kč, realizace výb.řízení – chodníky U Hrůbků 49 080,- Kč, zabezpečení vodoměru Benátky 10 351,- Kč 

Účet 521 – mzdové náklady 

Účet 521 celkem  3 337 144,- Kč.  Účet je součtem hrubých mezd všech zaměstnanců. 

Účet 554 – prodané pozemky 

Jedná se o odúčtování pozemků z majetku v pořizovací ceně celkem  111 755,60 Kč po jejich prodeji. 

 

 

 

 



Komentář k výnosovým účtům 

Účet  602 – výnosy z prodeje služeb 

Příjmy z poskytovaných služeb v bytových jednotkách, pronájmy hrobových míst.  

Účet  603 – výnosy z pronájmu 

Příjmy z pronájmu pozemků firmám, občanům, pronájmy za účelem reklamy, pronájem nebytových 
prostor, pronájem pozemků pod garážemi na základě smluv. 

Účet 636 – výnosy z majetkových daní 

Příjem  daně z nemovitosti zaslaná z MMO na základě zákona o dani z nemovitostí. 

Účet 647 – výnosy z prodeje pozemků 

Příjmy z prodeje pozemků pro individuální bydlení na základě kupních smluv. 

Účet 649 – ostatní výnosy z činnosti 

Příjmy z neinvestičních darů, dobropisů, proplacených vícenákladů, týkajících se geodetických výměrů 
a znaleckých posudků ke kupním smlouvám k prodeji pozemku. 

Účet 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (rozpracované investice) 

Akce  „Rybníky“ – vynaloženo 1 102 440,-  Kč,    dotace  162 000,- Kč 

Akce „Víceúčelová budova (MŠ) – vynaloženo 395 000,-,  dotace  395 000,- Kč 

Akce „Hasičská zbrojnice“  236 810,- Kč 

Akce „Alej“ – vynaloženo 130 000,- Kč 

Akce „Hřbitov“ – vynaloženo 247 000,- Kč 

Akce „Nasvícení kostela“ – vynaloženo 12 653,- Kč,   dotace 108 749,- Kč 

Rozpracované investice                                                            2 123 903,- Kč 

Dotace na investice                                                                      665 749,- Kč 

Rozpracované investice po odečtení dotací          1 458 154,- Kč 

Stav bankovních účtů 

Účet 231 a účet 236 SF 

Stav k 1.1.2012                          ………………………….….. 8 793 275,23 Kč  (v tom SF 539,42 Kč) 

Stav 31.12.2012                        ………………………………  8 676 576,98 Kč  (v tom SF 31,92 Kč) 

Celkem snížení  hodnoty na účtu  231 a 236 za rok 2012 činí  116 698,25 Kč  

 

 

 



Účetní výkazy byly zpracovány dle platné legislativy a v rámci účetní jednotky odeslány v řádném 
termínu. 

Vnitrovýkazová a mezivýkazová kontrola proběhla v pořádku, nebyly zjištěny chyby, byla dodržena 
bilanční kontinuita – aktiva = pasiva. 

Při uzavírání účetních knih byla provedena kontrola, zda Závěrečný účet rozvažný souhlasí 
s Počátečním účtem rozvažným.  

Závěrečný účet se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření SMO – městského obvodu Nová 
Ves za rok 2012, včetně inventarizace majetku, závazků a pohledávek schválilo Zastupitelstvo 
městského obvodu Nová Ves dne 27. 5.2013   usnesením 256/ZMOb-NV/1014/24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


