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Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2013  

 
je zpracován v souladu s par. 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků a ve smyslu par. 43 zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích. 

 

 
Rozpočet Města Budyně nad Ohří pro rok 2013 (dále jen rozpočet) byl včetně financování 

vyrovnaný. Při porovnání pouhých příjmů a výdajů ve smyslu § 4 zákon č. 250/2000 Sb. byl 

schodkový. 

Rekapitulace rozpočtu po čtyřech Rozpočtových opatřeních: 

 
 

Souhrn 
Příjmy Výdaje 

Příjmy položkové, 

 

27,338.289,00 XX 

Příjmy dle paragrafů 10,054.900,00 XX 

Běžné výdaje 

 

XX 39,228.384,00 

 

Investiční výdaje 

 

XX 1,064.805,00 

Mezisoučet 37,393.189,00 40,293.189,00 

Financování 

 

Dofinancování ze zůstatku 2012          

4,480.000,00 

 

 

Úvěry            1,580.000,00 

Celkem: 41,873.189,00 41,873.189,00 

 

Čl. I. 

Plnění rozpočtu   

 

Rozpočet města pro rok 2013 byl schválen Zastupitelstvem města Budyně nad Ohří v souladu 

se zákonem č. 128/2000 Sb. a zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech dne 25. 3. 2013 

usnesením č. 17/2013/ZM ve výši 37.192,90 tis. Kč  včetně financování jako vyrovnaný, 

schodkový při porovnání příjmů a výdajů ve smyslu § 4 zákona č. 250/2000 Sb.. Před 

projednání v zastupitelstvu byl návrh rozpočtu zveřejněn v souladu se zákonem o obcích na 

úřední desce. Rozpočtové provizórium, které bylo platné do doby schválení rozpočtu bylo 

schváleno Zastupitelstvem města Budyně nad Ohří dne 17. 12. 2012, usnesením č. 

75/2012/ZM. Po rozpočtových změnách, které byly schváleny Zastupitelstvem města Budyně 

nad Ohří jako rozpočtové opatření č. 1 a 2  dne 17. 6. 2013 usnesením č. 31/2013/ZM, 

rozpočtové opatření č. 3 dne 16. 9. 2013 usnesením číslo 44/2013/ZM, rozpočtové opatření č. 

4 ze dne 16.12.2013, us.č.55/2013/ZM a tím došlo k navýšení rozpočtu na částku 

41.873.198,00 Kč včetně financování.  

 

A) Příjmy  v roce 2013 bez financování činily 38 602 320,83 a po konsolidaci  činily 36 228 

407,83 Kč, což je plnění rozpočtu na 103,23 %. Z toho daňové příjmy byly splněny na 108,12 

% a činily úhrnem 29.558,77tis. Kč. 

Celkem přijaté dotace za rok 2013  činily celkem 2,617.778,79 Kč , tyto dotace byly zahrnuty 

do rozpočtu. 
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B) Výdaje v roce 2013 bez financování činily 33 630 845,61 Kč a po konsolidaci činili 31 

256 932,61 Kč, což je plnění rozpočtu na 83,47 %.  Z toho kapitálové  výdaje činily 233,10 

tis. Kč. Celkově nebyl rozpočet výdajů dočerpán a bylo dosaženo úspor. 

- viz  Čl. VI. této zprávy. 

 

C) Třetím okruhem peněžních operací je financování, kde jsou zahrnuty splátky úvěrů, které 

činily v roce 2013 na pol. 8124 a činí 1,492.482,92  Kč.  

Rozbor jednotlivých úvěrů města, včetně jejich výše a doby splatnosti je uveden v článku III.   

této zprávy. 

 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci k 31. 12. 2013 činí:  4,971.475,22 Kč. Tento rozdíl mezi 

příjmy a výdaji je zobrazen ve výkazu FIN 2 – 12. 

 

Rozložení příjmových a výdajových položek a financování je podrobně uvedeno ve "FIN 2-12 

M" k 31.12.2013, který tvoří přílohu tohoto závěrečného účtu a je k dispozici na MěÚ Budyně 

nad Ohří. 

 

Výsledek hospodaření  před zdaněním činí 4,398.457,33 Kč, výsledek hospodaření po 

zdanění 3,983.187,33 Kč. Tento výsledek je zobrazen ve výkazu zisku a ztráty a vyčísluje 

rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady. 

 

 

Čl. II. 

Porovnání s předcházejícím rokem 2012 

V tis.Kč 

1. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2013 
s rokem 2012 

  r. 2012 r.2013 
rozdíl 

2013-2012 2013/2012 (%) 

Příjmy celkem 31840,18 36228,40 4388,22 
Příjmy vyšší o    

13,78 % 

Výdaje celkem 28524,14 31256,93 2732,79 
Výdaje vyšší o    

9,58 % 

Saldo 
 

3316,04 4971,47 1655,43 
Rozdíl salda  

49,92 % 

2. Výstižný komentář k provedenému porovnání.  

a) Celkové příjmy byly vyšší v r. 2013, neboť oproti roku 2012 došlo ke zvýšení 
daňových příjmů  o téměř 4,4 mil. Kč. Nejvyšší nárůst byl  u daně  z přidané hodnotě 
něco přes 2,5 mil. Kč, u daně z příjmů fyzických osob o 1,2 mil Kč, u daně  z příjmů 
právnických osob  o 0,9 mil. Kč. Daň z nemovitosti byla nižší cca o 250 tis. Kč Dále 
došlo ke zvýšení u transferů, ale příjmy nedaňové a kapitálové byly nižší. 

b) Výdaje byly  vyšší než v roce 2012 s ohledem na čerpání transferů. Čerpání transferů 
je uvedeno v 9. oddílu této hodnotící zprávy. 

3. Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů v roce 2013 a rozdíl oproti roku 2012 

 Příjmy po konsolidaci r. 2012 r.2013 
rozdíl 

2013 – 2012 2013/2012 (%) 
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daňové 19646,00 24522,00 4876,00 
Příjmy vyšší o 

24,82  % 

nedaňové 9226,85 8816,13 -410,72 
Příjmy nižší o     

4,45% 

kapitálové 796,00 233,10 -562,90 
Příjmy nižší o  

70,72 % 

dotace, transfery 2171,33 2657,17 485,84 
Příjmy vyšší o    

22,37 % 

 

4. Stručný komentář k uvedeným rozdílům. 

a) Daňové příjmy se zvýšily  o 24,82%. Jedná se hlavně o příjem daní: DPH, daň 
z příjmů fyzických a právnických osob. 

b) Nedaňové příjmy byly v roce 2013 nepatrně nižší (o 4,45%) a to z důvodu snížení 
příjmů pronájmu pozemků. 

c) Nižší příjem u kapitálových příjmů je způsoben nižšími příjmy města z prodeje  
dlouhodobého majetku. 

d) Dotace pak byly vyšší, neboť v roce 2013 město získalo  dotace, které jsou podrobně  
uvedeny v 9. oddílu této hodnotící zprávy. 

5. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2013 a v roce 2012 

 Výdaje po konsolidaci r. 2012 r.2013 
rozdíl 

2013 – 2012 2013/2012 (%) 

běžné 28391,98 31094,78 2702,80 
Výdaje vyšší o    

9,52% 

kapitálové 132,16 162,15 29,99 
Výdaje vyšší o    

22,69% 

6. Stručný komentář k uvedeným rozdílům.  

a) Běžné výdaje obce byli oproti roku 2012 vyšší hlavně z důvodu čerpání na par. 2212 
– oprava silnic a celkově nárůst na pol. 5171 cca o 1,7 mil. Kč a dále pak nárůst na pol.. 
5362 – odvod daně a dále pak nárůstem cen a toto se projevuje na položkách 5153-
plyn, 5169-služby, 5139-materiál apod.. 

b) Kapitálové výdaje měly mírný vzestup, tj. o necelých 30 tis. Kč oproti roku 2012. 

7. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky fondů apod.) a jejich podíl na 
celkových výsledcích. 

 V roce 2013 jsme pokračovali ve splácení (pol. 8124) dříve přijatých úvěrů ve výši  

  565,30 tis. Kč   - přijatý úvěr od ČS na bytový dům 20 b.j 

  572,02 tis. Kč  -  přijatý úvěr od ČS na chráněné byty, 16 b.j. 

 325,16 tis. Kč   – přijatý úvěr od ČS na rekonstrukci b.j. 381 a 382 v Budyni n.O. 

Žádný nový úvěr v roce 2013 nebyl přijat. 

8. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2013 s rokem 2012 

  r. 2012 r. 2013 
rozdíl 

2013 – 2012 2013/2012 (%) 
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čerpání úvěrů 0 0 0 0 

 

zapojení vlastních 
účelových fondů 

0 0 0 0 

9. Výstižný komentář k provedenému zhodnocení zaměřený na čerpání a konkrétní 
způsob využití prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů Evropské unie,  
případně z jiných mimorozpočtových zdrojů. 

 V roce 2013 jsme čerpali tyto finanční dotace: 

a) neinvestiční transfer - volby do Poslanecné    sněmovny                                           163 718,40 Kč,   

b) neinvestiční transfer – volby prezidenta                                                                      188 627,39 Kč,                                              

c) neinvestiční transfer  -   Veřejně prospěšné práce  EU                                               305 428,00 Kč, 

d) neinvestiční transfer –   Operační program, lidské zdroje                                           367 211,00 Kč, 

e) neinvestiční transfer z MK ČR - Oprava hradeb Vodního hradu                                 330 000,00 Kč, 

f) neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotač.vztahu činily           644 700,00 Kč, 

g) neinv.transfer  z MD ČR odstraňování škod způsobených  povodněmi                       464.000,00 Kč,                                                       

h) program Pažit – ZŠ Budyně nad Ohří                                                                             17.500,00 Kč, 

i) neinvestiční transfer z Ústeckého kraje - povodně – hasiči                                          126.500,00 Kč, 

j) neinvestiční transfer z Ústeckého kraje – hasiči                                                             10.094,00 Kč.  

   

 

 

Čl. III. 

Přijaté a dosud nesplacené úvěry města Budyně nad Ohří, údaje k 31. 12. 2013 

 
ÚVĚRY 
MĚSTA 
Budyně n.O. 

DATUM 
ČERPÁNÍ 
ÚVĚRU, 
PŮJČKY 

Výše 
přijatých 
úvěrů 
v Kč 

ÚROKOVÁ 
SAZBA 

VÝŠE 
SPLÁTEK v r. 
2013 

DATUM 
PRVNÍ 
SPLÁTKY 

DATUM 
POSLEDNÍ 
SPLÁTKY 

POSKYTNUTO 
KÝM 

Způsob 
ručení 

Stavba domu s 
chráněnými 
byty v Budyni 
nad Ohří -  
16 b.j. 

rok 2004 8,000.000,- pevná 
úroková 
sazba ve 

výši 
5,26%per 

annum 

65,15 tis. Kč 
měsíčně 

 
(ročně 781,80 

tis. Kč) 

8/2004 5/2019 ČS a.s.  
Praha 

Budoucími 
příjmy obce 

Bytový dům 20 
b.j. pro 
příjmově 
vymezené 
osoby – 
Budyně n.Ohří 

rok 2005 8,659.000,- 4,76% per 
annum 

67,70 tis. Kč 
měsíčně 

 
(roční splátka 
812,50 tis. Kč) 

31.1.2006 12/2020 CS a.s.  
Praha 

Budoucími 
příjmy obce 

a 
Bytovým 

domem čp. 
427 v 

Budyni nad 
Ohří 

Rekonstrukce 
bytových 
jednotek č.p. 
381, 382 
v Budyni nad 
Ohří 

rok 2011 6,392.788,- 4,32% per 
annum 

48,575 tis.Kč 
měsíčně 

(roční splátka 
582,90tis.Kč) 

31.3.2012 2/2027 ČS a.s. 
Praha 

Žádné 
zajišťovací 
prostředky 

    Celkem splátky a 
úroky za rok činily 
2,177.205,60  Kč, 

které jsou účtovány  
na pol. 8124 bez 

úroků a úroky jsou 
účtovány na pol.  

5141 

    

K 31.12.2013 činí výše nesplacených úvěrů úhrnem   ……………………..12,685.384,00  Kč. 
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Čl. IV. 

Významnější opravy  a investice v roce 2013  

 

Oprava hradeb a sýpky u Vodního hradu                  860.772,78 Kč  a 

z  toho dotace z Ministerstva kultury         330.000,00 Kč   

Koupě nemovitostí (stodola,pozemek )              280.000,00 Kč                     

Oprava povrchu v ulici Ladova, Polní        1,830.789,76Kč 

         

 

 

Čl. V. 

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu  

Vypořádání dotací dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. o finančním vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem 

 
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím                                           Část A 

               v  Kč na dvě desetinná místa 

Č.j. Účelový znak Ukazatel                  Poskytnuto  

k 31.12. 2013 

Čerpáno k 

31.12.2013 

 Použito  

k 31.12.2013 

a b c 1 2 5 

  A.1 Neinvestiční dotace celkem: 330.000,00 330.000,00 330.000,00 

 34054 v tom: 

Program regenerace MPR a MPZ 

na rok 2012 na obnovu nemovité 

kulturní památky – areál Vodního 

hradu Budyně nad Ohří v MPZ  

Budyně nad Ohří 

330.000,00 330.000,00 330.000,00 

  A.2. Investiční dotace celkem:    

  v tom:  

 

   

  A.3 Návratné finační výpomoci 

celkem: 

   

  v tom: 

 

   

  A.4. Dotace a návratné finanční 
výpomoci celkem: 

(A.1+A.2+A.3) 

330.000,00 330.000,00 330.000,00 

 

 

 

 

 

Čj. 
 

 

 
 

 

 

účelový 
znak 

Ukazatel Poskytnuto 
k 

31.12.2013   

Čerpáno 
k 

31.12.2013 

Vráceno  
v průběhu 

roku 

na 
účet kraje 

Skutečně 
použito  

k 

31.12.2.2013 

Vratka 
dotací 

a návratných  

finančních  
výpomocí 

při 

finančním  
vypořádání 

a b c 1 2 3 4  5  = 2 - 3 - 4 

  14004 A.1. Neinvestiční dotace celkem 10 094,00 10 094,00 0,00 10 094,00 0,00 

    v tom:           

             jednotlivé tituly  10 094,00 10 094,00   10 094,00 0,00 

              0,00 

    
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 
výdaje Sboru         0,00 

    dobrovolných hasičů obcí na rok 2013         0,00 

              0,00 

    A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    v tom:           
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            jednotlivé tituly         0,00 

              0,00 

              0,00 

    A.3. Návratná finanční výpomoc celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    v tom:           

        - jednotlivé tituly         0,00 

              0,00 

              0,00 

    

A.4. Dotace a  návratné finanční výpomoci 

celkem 
    (A.1. + A.2. + A.3.) 10 094,00 10 094,00 0,00 10 094,00 0,00 

 

 

 

Čj. účelový 

znak 

Ukazatel Poskytnuto 

k 

31.12.2013   

Čerpáno 

k 

31.12.2013 

Vráceno  

v průběhu 

roku 
na 

účet kraje 

Skutečně 

použito  

k 
31.12.2.2013 

Vratka 

dotací 

a návratných  
finančních  

výpomocí 

při 
finančním  

vypořádání 

a b c 1 2 3 4  5  = 2 - 3 - 4 

  14022 A.1. Neinvestiční dotace celkem 126 500,00 126 500,00 0,00 126 500,00 0,00 

    v tom:           

             jednotlivé tituly  126 500,00 126 500,00 0,00 126 500,00 0,00 

              0,00 

    

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace         0,00 

    
č.13/SML2072 s Ústeckým krajem ze 
14.11.2013         0,00 

              0,00 

    A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    v tom:           

            jednotlivé tituly         0,00 

              0,00 

              0,00 

    A.3. Návratná finanční výpomoc celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    v tom:           

        - jednotlivé tituly         0,00 

              0,00 

              0,00 

    

A.4. Dotace a  návratné finanční výpomoci 
celkem 

    (A.1. + A.2. + A.3.) 126 500,00 126 500,00 0,00 126 500,00 0,00 

 

 

 

  

       

v Kč na dvě desetinná místa 

Čj. účelový 

znak 

Ukazatel Poskytnuto 

k 

31.12.2013 

Čerpáno                                                                                                                                                                                                        

k 31. 12. 

2013 

Vráceno  

v 

průběhu 
roku 

na 

účet 
kraje 

Skutečně                                                                                                                                                                                                  

použito 

k 31.12.2013                                                                                                                                                                                            
(max. do 

výše dotace) 

Vratka dotací                                                                                                                                                                                                    

a návratných finančních 

výpomocí                                                                                                                                                                  
při finančním vypořádání 

a b c 1 2 3 4 5 = 2 - 3 - 4 

    A.1. Neinvestiční dotace celkem 175 000,00 175 000,00 0,00 163 718,40 11 281,60 
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    v tom:           

  98071          jednotlivé tituly            

                

    

neinvestiční dotace-volby do 

Poslaneské sněmovny 175 000,00 175 000,00   163 718,40 11 281,60 

                

                

    A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    v tom:           

            jednotlivé tituly           

                

                

    

A.3. Návratná finanční výpomoc 

celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    v tom:           

        - jednotlivé tituly           

                

                

    

A.4. Dotace a  návratné finanční 

výpomoci celkem 

    (A.1. + A.2. + A.3.) 175 000,00 175 000,00 0,00 163 718,40 11 281,60 

  
 

     
 

       
v Kč na dvě desetinná místa 

 Čj. účelový 
znak 

Ukazatel Poskytnuto 
k 

31.12.2013 

Čerpáno                                                                                                                                                                                                        
k 31. 12. 

2013 

Vráceno  
v 

průběhu 

roku 
na 

účet 

kraje 

Skutečně                                                                                                                                                                                                  
použito 

k 

31.12.2013                                                                                                                                                                                            
(max. do 

výše dotace) 

Vratka dotací                                                                                                                                                                                                    
a návratných finančních 

výpomocí                                                                                                                                                                  

při finančním vypořádání 

 

a b c 1 2 3 4 5 = 2 - 3 - 4 
 

    A.1. Neinvestiční dotace celkem 196 000,00 196 000,00 7 372,61 188 627,39 0,00 

 
    v tom:           

   98008          jednotlivé tituly            

                 

 

    

neinvestiční dotace-volba 

prezidenta 196 000,00 196 000,00 7 372,61 188 627,39 0,00 
                 

 
                

 
    A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
    v tom:           

             jednotlivé tituly           

                 

 
                

 

    

A.3. Návratná finanční 

výpomoc celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

    v tom:           

         - jednotlivé tituly           

                 
 

                

 

    

A.4. Dotace a  návratné finanční 

výpomoci celkem 
    (A.1. + A.2. + A.3.) 196 000,00 196 000,00 7 372,61 188 627,39 0,00 

 
 

    

 

 
 

     

 

 

Č.j. Účelový znak Ukazatel                  Poskytnuto  

k 31.12. 2013 

Čerpáno k 

31.12.2013 

Vratka dotací s 

návratných 
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finančních 
výpomocí při 

finančním 

vypořádání  

a b c 1 2 6=2-3-4-5 

  A.1 Neinvestiční dotace celkem: 308542,00 308542,00 0 

 13101 v tom: 

Mzdové náklady - VPP 

308542,00 308542,00  

  A.2. Investiční dotace celkem:    0 

  v tom:  

 

  0 

  A.3 Návratné finační výpomoci 

celkem: 
  0 

  v tom: 

 
   

  A.4. Dotace a návratné finanční 
výpomoci celkem: 

(A.1+A.2+A.3) 

308542,00 308542,00 0 

 

Č.j. Účelový znak Ukazatel                  Poskytnuto  
k 31.12. 2013 

Čerpáno k 
31.12.2013 

Vratka dotací s 
návratných 

finančních 

výpomocí při 
finančním 

vypořádání  

a b c 1 2 6=2-3-4-5 

  A.1 Neinvestiční dotace celkem: 367211,00 367211,00 0 

 13234 v tom: 

Operační program lidské zdroje a 

zaměstnanost 

Mzdové náklady - VPP 

367211,00 367211,00  

  A.2. Investiční dotace celkem:    0 

  v tom:  

 

  0 

  A.3 Návratné finační výpomoci 

celkem: 
  0 

  v tom: 
 

   

  A.4. Dotace a návratné finanční 

výpomoci celkem: 

(A.1+A.2+A.3) 

367211,00 367211,00 0 

 

            

     v  Kč na dvě desetinná místa 

Č.j. Účelový 
znak 

 

Ukazatel                  Poskytnuto  
k 31.12. 

2013 

Čerpáno k 
31.12.2013 

Vráceno v 
průběhu roku na 

výdajový účet 

poskytovatele 

Vráceno v 
průběhu roku na 

příjmový účet 

poskytovatele 

 Použito  
k 

31.12.2013 

Vratka dotací s 
návratných 

finančních 

výpomocí při 
finančním 

vypořádání  

a b c 1 2 3 4 5 6=2-3-4-5 

  A.1 Neinvestiční 
dotace celkem: 

464 000,00 51 000,00 0 0 51 000,00 0 

 27034 v tom: 

odstraňování škod 

způsobených obci 

povodněmi v roce 

2013 

464 000,00 51 000,00   51 000,00 0 

  A.2. Investiční 

dotace celkem: 

0 0 0 0 0 0 

  v tom:  

 

0 0 0 0 0 0 

  A.3 Návratné 

finační výpomoci 
celkem: 

0 0 0 0 0 0 

  v tom: 

 

      

  A.4. Dotace a 

návratné finanční 
výpomoci celkem: 

(A.1+A.2+A.3) 

464 000,00 51 000,00 0 0 51 000,00 0 
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Čl. VI. 

Stav finačních prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2013 

 

 Zůstatek na  běžných účtech města byl k 31. 12. 2013 ve výši    11,529.343,74 Kč. 

 Zůstatek FRB , SF a RF byl k 31.12.2011 ve výši      1,082.180,74 Kč. 

 Zůstatek termínového vkladu u KB k 31.12.2013     1,737.144,33 Kč. 

 

 

Čl. VII. 

Příspěvkové organizace zřízené městem 

 Město Budyně nad Ohří poskytlo ZŠ neinvestiční dotaci ve výši  1.187 tis. Kč,  

investiční výdaje a ostatní výdaje hrazené z rozpočtu města činily za rok 2013     

284,20 tis. Kč. Celkové výdaje z rozpočtu města  činily za rok 2013  1,529,06 tis. Kč. 

Náklady ZŠ celkem v r. 2013 ZŠ byly ve výši 10,003.300,41, výnosy z hlavní činnosti 

10,042.384,21 a výnosy z hosp. činnosti 17.070,00 Kč. (Výsledek hospodaření 

39.083,80 Kč a výsledek hospodaření z hosp. činnosti byl ve výši 17.070,00 Kč). 

 Město Budyně nad Ohří poskytlo MŠ neinvestiční dotaci ve výši  411 tis. Kč, 

investiční výdaje a ostatní platby hrazené z rozpočtu města činily za rok 2013    88,52    

tis. Kč. Celkové výdaje z rozpočtu města činily za rok 2013        499,52 tis.Kč. 

Náklady celkem v r. 2013 MŠ byly ve výši 3,920.007,51 Kč a výnosy 4,076.312,81 

Kč a výnosy z hosp. činnosti 3.200,00 Kč. (Výsledek hospodaření  156.305,30 Kč a 

výsledek hospodaření z hosp. činnosti byl ve výši 3.200,00 Kč). 

 Město Budyně nad Ohří poskytlo ŠJ neinvestiční dotaci ve výši 410,76 tis. Kč, 

investiční výdaje a ostatní platby hrazené z rozpočtu města činily za rok 2013  189,34 

tis. Kč. Celkové výdaje z rozpočtu města činily za rok 2013       600,11 tis. Kč. 

Náklady v r. 2013 ŠJ byly z hlavní činnosti ve výši 2,467.295,78 a z hosp. činnosti 

710.751,64 Kč a výnosy z hlavní činnosti 2,589.726,54 a z hosp. činnosti 718.286,96 

Kč. ( Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 122.430,76 Kč a výsledek hospodaření z 

hosp. činnosti 7.535,32 Kč). 

 

Rada města Budyně nad Ohří bude v termínu do 30.6.2014 projednávat a  schvalovat roční 

účetní závěrku shora uvedených příspěvkových organizací a zároveň  rozdělení 

hospodářského výsledku. 

Inventarizační zprávy příspěvkových organizací o provedených inventarizacích k 31.12.2013  

Rada města Budyně nad Ohří schválila dne 17.2. 2014. 

 

 

Čl. VIII. 

Majetek města Budyně nad Ohří 

Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2013. Zpráva o provedené inventarizaci 

byla projednána v Radě města Budyně nad Ohří dne 17.2.2014. Hodnota  majetku města 

Budyně nad Ohří dle výsledku inventarizace  činí 261,457.068,65 Kč, z toho stavby jsou 

v hodnotě 156,968.738,95 Kč – viz přiložená tabulka. Inventarizační zpráva je k dispozici na 

MěÚ Budyně nad Ohří a byla v radě města projednána dne 17.2.2014. 
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Majetek k 31 .12.2013 

     

         
013 DNM 

 
167278,20 

     
018 DDNM 

 
803665,16 

     
019 ODNM 

 
1428879,90 

 
ost. dlouhod.majetek 

  
021 Stavby 

 
156968738,95 

     
022 DHM 

 
4928824,91 

 
sam.movité věci 

  
028 DDHM 

 
8159090,67 

 
drobný dlouh. majetek 

  
029 ODHM 

 
47508,00 

 
ostatní dlouhodobý majetek 

 
031 pozemky 

 
18043975,30 

     
032 kulturní předměty 83633,00 

     

042 

nedokončený 

DMN 3415703,50 

     
069 finanční majetek 12698286,25 

     
902 OE 

 

1268284,81 

     
903 lesní porosty 53443200,00 

     

   

   261457068,65 

      

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2013, 

ze dne 15. dubna 2013 

Přílohou tohoto závěrečného účtu je shora uvedená zpráva o výsledku hospodaření a 

tato je v celém znění  k dispozici na MěÚ Budyně nad Ohří. 

 

Přezkoumání hospodaření Města Budyně nad Ohří za rok 2013 provedla firma LN-

AUDIT, s.r.o. , Louny ve dnech 20.9.2013 a 30.1.2014 a 15.4.2014 s tímto výsledkem:  

" Při  přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými 

právními předpisy, a proto vyslovuji výsledek přezkoumání hospodaření města Budyně nad 

Ohří:     b e z    chyb   a    n e d o s t a t k ů „. 

 

 

 

Zpracovala: M. Šifaldová  

 

 

Vyvěšeno dne: 28.5.2014     Sejmuto dne:………2014 
 

 

 

Přílohy: Zpráva nezávislého auditora LN –Audit z 15.4.2014 

  Rozvaha sestavena k 31.12.2013 

  Výkaz zisku a ztráty sestaven k 31.12.2013 

  Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009  sestavená k 31.12.2014 

 

 

   

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Budyně nad Ohří uplatnit buď 

písemně ve lhůtě do 16.6.2014 nebo ústně na jednání zastupitelstva dne 16.6.2014, kde se 

bude návrh závěrečného účtu projednávat. 

 


