Závěrečný účet 2017
Hospodaření organizací založených městem:
Město Stárkov má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci - Základní škola a Mateřská škola Stárkov.
Celkové výnosy této organizace činily v roce 2017 9 339 973,73 Kč a celkové náklady 9 178 956,96 Kč,
příspěvek od zřizovatele byl ve výši 2 130 000,00 Kč. Výsledek hospodaření této organizace v r. 2017
činil 161 016,77 Kč. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku: převod 161 016,77 Kč do
rezervního fondu. Díky rozvojovým programům MŠMT a vyšším příspěvkům z rozpočtu KÚ může
příspěvková organizace šetřit vlastní prostředky. Zlepšený hospodářský výsledek se převede do
rezervního fondu. Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných
výkazů je k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Stárkov.
Vyúčtování dotačních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
Dotace do rozpočtu města v roce 2017 činily celkem 296 039,00 Kč.
Rozpis přijatých dotací:
Poskyt.
Kraj
Kraj
AOPK ČR
Kraj

účel

ÚZ

Správa
Lesy
Lesy
Volby do Parlamentu ČR

98071

paragraf položka
4112
4216
1031
2324
4111

rozpočet
121 900,00
112 959,00
42 713,00
18 467,00
296 039,00

čerpání
121 900,00
112 959,00
42 713,00
18 066,20
295 638,20

Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Město Stárkov má refinancovaný úvěr u České spořitelny ve výši 818 000,- Kč na výstavbu
inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků u zdravotního střediska ve Stárkově, roční splátky činí
174 000,00 Kč, zůstatek nesplacených prostředků k 31. 12. 2017 je 397 500,00 Kč, splatnost úvěru je k
30. 6. 2020.
Město Stárkov má u České spořitelny úvěr ve výši 9 000 000,00 Kč na výstabu splaškové kanalizace a
ČOV ve Stárkově. K 31. 12. 2015 byla z úvěru vyčerpána částka 8 671 465,29 Kč. Zůstatek
nesplacených prostředků k 31. 12. 2017 je 7 543 465,29 Kč. Splatnost úvěru je od 20. 01. 2016 do 20.
12. 2031 (16 let), výše měsíční splátky činí 47 000,00 Kč (564 000,00 Kč za rok).
Město Stárkov má od Státního fondu životního prostředí ČR úročenou zápůjčku ve výši 2 465 146,60
Kč. Zůstatek nesplacených prostředků k 31. 12. 2017 je 1 952 257,75 Kč. Zápůjčka bude hrazena ve
čtvrtletních splátkách, ve výši 61 629,00 Kč (246 516,00 Kč za rok).
Peněžní fondy
Zastupitelstvo města schválilo 02. 10. 2017 zřízení rezervních fondů pro kanalizaci ve Stárkově a
vodovod v Chlívcích, které budou tvořeny jednorázovými ročními zdroji ve výši 30 000,00Kč na
kanalizaci a 5 000,00 Kč na vodovod.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit na http://deska.starkov.cz/download.php
a v kanceláři Městského úřadu ve Stárkově ve dnech:
PO 8.00–17.00
ST 8.00–17.00

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města a závěrečným účtem
města za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 krajským
úřadem s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto
opatření:
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a
dodatků v souladu se zákonem.
Kupní smlouva ze dne 23. 10. 2017 nebyla zveřejněna na profilu zadavatele.
– systémové opatření R. Pernica

