
 

1 

Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 
T +420 327 300 210 | F +420 327 300 209 
zahradnik@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečný účet 

Města Čáslavi 

za rok 2017 
 

 

 

MĚSTO ČÁSLAV 
IČ: 00236021 



 1 

Obsah:  

 

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby: 

 

1.a. Komentář k plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování 

1.b.   Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2017  

1.c.   Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2017 

1.d.    Zůstatky na bankovních účtech 

 1.e.    Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2017 

 1.f.    Přehled investic a oprav za rok 2017 

 1.g.    Přehled a stav splácení jistin přijatých úvěrů 

 1.h.    Přehled o poskytnutých příspěvcích zřízeným příspěvkovým organizacím                      

                      a společnostem za rok 2017 

          1.i.     Dotace na společenskou, kulturní, sportovní, zájmovou činnost a v sociální  

oblasti a zdravotnictví na rok 2017 schválené radou a zastupitelstvem 

města 

       1.j. Další příspěvky, dotace a dary na základě usnesení rady či zastupitelstva  

                      města 

 1.k.   Plnění rozpočtu sociálního fondu  

 1.l.     Fond rozvoje bydlení 

 1.m.   Účet rozpočtové rezervy 

 

2. Informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací 

 

3. Informace o hospodaření založených společností 

 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření nezávislým auditorem 

     

    Účetní závěrka      - rozvaha – bilance sestavená k rozvahovému dni  31.12.2017 

                                    - výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017 

   - příloha sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017 

 

    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 

 

    Závěrečná zpráva Ústřední inventarizační komise za rok 2017 

 

5. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby: 

 

1.a. Komentář k plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování: 

 

PŘÍJMY: 

 

Příjmový rozpočet byl schválen zastupitelstvem města ve výši 203.895.500,00 Kč. 

V návaznosti na schválené dotace či příspěvky ze všeobecné pokladní správy státního 

rozpočtu, od krajů, ze státních fondů nebo ze státního rozpočtu a v návaznosti na vývoj 

jednotlivých druhů příjmů v průběhu roku byl příjmový rozpočet postupně navýšen               

na 257.833.360,82 Kč. Skutečně dosažené příjmy za rok 2017 činily 276.164.063,60 Kč,     

což představuje 107,11% vůči upravenému rozpočtu.  

 

a) Daňové příjmy:  

Výnos daňových příjmů dosáhl celkové výše 180.062.547,12 Kč, což představuje 104,46%  

vůči upravenému rozpočtu a znamená příjmy o 7.682.537,12 Kč vyšší oproti upravenému 

rozpočtu.  

Příjmy z tzv. sdílených daní, které jsou tvořeny daní z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti, daní z příjmů fyzických osob z podnikání, srážkovou daní z příjmů fyzických osob, 

daní z příjmů právnických osob (mimo případu, kdy je poplatníkem obec) a daní z přidané 

hodnoty činily 125.608.061,67 Kč, což představuje příjmy o 4.738.061,67 Kč a o 3,92% 

vyšší oproti upravenému rozpočtu. Výnos sdílených daní je procentuelně rozdělen do více 

druhů veřejných rozpočtů (státní rozpočet, kraje, obce a státní fondy), tzn. že do rozpočtu 

obce plyne pouze podíl na celostátním výnosu daně, který je stanoven zákonem o podílu 

jednotlivých obcí na stanovených procentních částkách celostátního hrubého výnosu daně       

z přidané hodnoty a daní z příjmů a zákonem o rozpočtovém určení daní. Ve srovnání s rokem 

2016 byly příjmy ze sdílených daní za rok 2017 o 11.048.235,09 Kč vyšší, přičemž v tomto 

nárůstu se projevilo především zvýšení procentního podílu z celostátního hrubého výnosu 

daně z přidané hodnoty pro obce. 

Příjem ze svěřených daní, jejichž výnos plyne výlučně jen jednomu příjemci – obecnímu 

rozpočtu, a mezi které patří daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placená 

obcemi, činil 20.766.371,94 Kč. K dani z příjmů právnických osob za město, jež činila 

12.175.010,00 Kč, je nutné podotknout, že je ve stejné výši i výdajem, tzn. že výše výnosu 

této daně nemá na rozpočet jako takový žádný vliv (vlastně spíše „zkresluje“ přehled o 

celkových příjmech města). Příjem z daně z nemovitých věcí, u které je příjemcem ta obec, 

v jejímž katastrálním území se nemovitosti nacházejí, činil 8.591.361,94 Kč a ve srovnání 

s upraveným rozpočtem byl naplněn na 103,51%. V porovnání s rokem 2016 byl výnos této 

daně v roce 2017 o 91.512,34 Kč nižší.  

Poplatky jsou tvořeny jednak poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (např. poplatky 

za uložení odpadů dle zákona o odpadech, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu, atd.),  dále místními poplatky, které upravuje zákon o místních poplatcích a které jsou 

stanoveny a vybírány na základě obecně závazných vyhlášek vydaných městem            

(poplatek za likvidaci komunálních odpadů, poplatek ze psů, poplatek za využívání veřejného 

prostranství, poplatek ze vstupného) a správními poplatky, jejichž předmětem je správní 

řízení, které je zpoplatněné na základě zákona o správních poplatcích (např. o poplatek za 

ověřování listin a podpisů, za vydání občanských průkazů a cestovních dokladů, za vydání 

stavebních povolení, za vydání řidičských průkazů atd.). Příjmy z těchto poplatků činily 

celkem  29.443.812,67 Kč, což představuje 107,71% vůči upravenému rozpočtu. Ve srovnání 

s rokem 2016 byl výnos poplatků v roce 2017 o 980.748,40 Kč vyšší. 
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Posledními z daňových příjmů jsou zrušený odvod z  loterií a jiných podobných her kromě 

výherních hracích přístrojů, zrušený odvod z výherních hracích přístrojů a daň 

z hazardních her (od 1.1.2017 jsou „bývalé“ odvody z loterií a z výherních hracích  přístrojů 

nahrazeny jednotným termínem „daň z hazardních her“ dle nového zákona o hazardních 

hrách, přičemž na počátku roku 2017 se část těchto příjmů, které byly inkasovány ještě dle 

předchozího zákona o loteriích a jiných podobných hrách, účtovala na položky „zrušený 

odvod z loterií a jiných podobných her“ a „zrušený odvod z výherních hracích přístrojů“). 

Výnos těchto odvodů za rok 2017 činil celkem 4.244.300,84 Kč, což představuje 114,71% 

vůči upravenému rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2016 byl výnos těchto odvodů v roce 2017 o 

1.634.381,21 Kč nižší, což souvisí zejména se zrušením některých heren v návaznosti na 

zpřísněné podmínky povolování a provozování hazardních her, které nastavil nový zákon o 

hazardních hrách. 

Daňové příjmy jsou běžnými, nenávratnými, opakujícími se příjmy, které tvoří podstatnou 

část příjmů rozpočtu města. V roce 2017 tvořily daňové příjmy 65,20% všech příjmů města. 

Tok těchto příjmů je ovlivněn lhůtou placení daní a způsobem jejich výběru. Výnos daňových 

příjmů však nelze stoprocentně odhadnout či naplánovat, protože jsou v převážné míře závislé 

na státu, jak dokáže daně od daňových poplatníků vybírat a vymáhat. 

 

b) Nedaňové příjmy:  

Výnos nedaňových příjmů dosáhl celkové částky 42.828.174,40 Kč, což představuje 

120,61% vůči upravenému rozpočtu a znamená příjmy o 7.319.307,40 Kč vyšší oproti 

upravenému rozpočtu.  

Do této oblasti patří zejména příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor včetně 

souvisejících služeb, příjmy z pronájmů pozemků a plakátovacích ploch, příjmy za parkovné 

a parkovací karty, příjmy z přefakturace služeb (elektřina, voda, plyn) na Zimním stadionu 

v Čáslavi, v hotelu Grand a v dalších pronajímaných nebytových prostorech, sankce z činnosti 

Městské policie Čáslav a jednotlivých odborů Městského úřadu Čáslav, prostředky získané 

správní činností ostatních orgánů státní správy, přijaté dary a příspěvky, příjmy za prodej 

separovaného odpadu, příjmy z reklamy a sponzoringu, příjmy za prodej inzerce                      

v Čáslavských novinách, příjmy z prodeje reklamních a upomínkových předmětů, úroky          

z prodeje rodinných domů a bytů na splátky, příjmy za zřízení služebností (věcná břemena), 

příjmy z další činnosti (např. kopírování, prodej vyřazeného drobného majetku, vstupné        

na ples města), přijaté pojistné náhrady, splátky úvěrů a půjček ze zrušeného Fondu rozvoje 

bydlení včetně úroků, splátky úvěru poskytnutého Druhému družstvu vlastníků včetně úroků, 

příjmy z podílů na zisku a z dividend, příjmy z úroků z běžných účtů a další. 

Největší podíl z nedaňových příjmů představují příjmy z pronájmu bytových prostor včetně 

souvisejících služeb, které za rok 2017 činily 18.014.486,93 Kč a příjmy z pronájmu 

nebytových prostor, plakátovacích ploch, autobusového nádraží, sportovních zařízení             

a pozemků, jež za rok 2017 v souhrnné výši činily 12.941.184,77 Kč. Příjmem, který v roce 

2017 výrazně přispěl k překročení nedaňových příjmů bylo (částečné) předčasné splacení 

úvěru na výstavbu řadových domů v lokalitě Na Skále (smlouva o úvěru mezi městem                

a Druhým družstvem vlastníků bytů v Čáslavi), kdy částka předčasně splacené jistiny činila 

4.459.753,00 Kč. Dalšími významnými nedaňovými příjmy za rok 2017 byly příjmy 

z přefakturace služeb (elektřina, voda, plyn) na Zimním stadionu v Čáslavi, v hotelu Grand     

a v dalších pronajímaných nebytových prostorech ve výši 1.567.399,00 Kč, příjmy za prodej 

separovaného odpadu, které činily 964.151,50 Kč, finanční prostředky ze sankcí uložených 

jednotlivými odbory městského úřadu (přestupkové řízení, odbor dopravy, živnostenský 

odbor atd.) včetně nákladů řízení v celkové výši 734.372,70 Kč, příjmy za parkovné               

a parkovací karty ve výši 711.587,00 Kč či vrácení nevyčerpané dotace od Čáslavské servisní 

ve výši 606.422,00 Kč. 
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c) Kapitálové příjmy:  

Celkové skutečné kapitálové příjmy za rok 2017 činily 10.412.149,26 Kč a byly                        

o 3.327.358,26 Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu, což představuje 146,96% jejich 

plánované výše. Tyto příjmy sestávají z příjmů za prodej bytů (včetně splátek za byty 

v ulicích Jeníkovská a Prokopa Holého připadající na rok 2017), které činily 8.291.292,26 Kč         

a z příjmů za prodej pozemků ve výši 2.120.857,00 Kč.   

Příjmy za prodej bytů činily 7.332.865,26 Kč a jednalo se o prodeje bytů v ulici Potoční, 

Prokopa Holého, Pražská a Bojovníků za svobodu (celkem bylo prodáno 11 bytů). Příjmy     

za splátky bytů v ulicích Jeníkovská a Prokopa Holého činily 958.427,00 Kč. 

Z příjmů za prodej pozemků představuje částka 1.554.750,00 Kč příjmy za prodej pozemků 

souvisejících s prodejem rodinných domů v lokalitě Na Skále.  

 

d) Přijaté transfery (dotace a příspěvky):  

V roce 2017 město získalo dotace a příspěvky v celkové výši  42.861.192,82 Kč. Jedná se o 

neinvestiční a investiční dotace či příspěvky ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, 

od krajů, ze státních fondů nebo ze státního rozpočtu. Tyto dotace jsou poskytovány na výkon 

státní správy, na sociální oblasti, na školství, na politiku zaměstnanosti, na zájmovou činnost, 

na lesní hospodářství, na kulturní památky, na volby apod. Investiční dotace jsou pak určeny 

na konkrétní investiční akce. Tyto příjmy, na něž v převážné většině případů není žádný 

právní nárok a jejichž výše není předem známa, vstupují do rozpočtu až v průběhu roku, po 

jejich skutečném obdržení, a to formou rozpočtových opatření.  

Největší podíl z „neinvestičních dotací“ představuje příspěvek na výkon státní správy,        

jež vychází ze zákona o státním rozpočtu a který na rok 2017 činil 20.619.700,- Kč. 

V návaznosti na novelu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, jsou transfery 

poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi od roku 2015 vykazovány 

prostřednictvím rozpočtové položky zřizovatele, tedy města. Dotace na poskytování 

sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav ve výši 8.204.800,- Kč, stejně jako dotace pro 

Mateřskou školu Čáslav, pro ZŠ Náměstí Čáslav, pro Městskou nemocnici Čáslav,               

pro ZŠ Sadová Čáslav, Městské muzeum a knihovnu Čáslav či pro Dům dětí a mládeže 

Čáslav, tak byly nejprve připsány na účet města a následně odeslány na účty těchto 

příspěvkových organizací města (viz rozpis jednotlivých dotací v části „1.e. Dotace, 

příspěvky a dary přijaté v roce 2017“). Dalšími významnými částkami z neinvestičních 

transferů byla dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 

vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí, která společně s doplatkem těchto 

výdajů za rok 2016 činila celkem 3.389.494,22 Kč, příspěvky od Úřadu práce ČR za účelem 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 

2.515.873,- Kč či státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 852.000,- Kč. 

Samostatnou kapitolou z oblasti těchto příjmů jsou „dotace investiční“. V roce 2017 město 

získalo investiční dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na projekt „Opatření ke 

snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Čáslavi“ ve výši 1.442.203,00 Kč, 

investiční dotaci od Ministerstva vnitra ČR na rozšíření městského kamerového dohlížecího 

systému ve výši 280.000,00 Kč a investiční dotaci od Středočeského kraje ze Středočeského 

humanitárního fondu pro Domov důchodců Čáslav na pořízení konvektomatu ve výši 

253.275,00 Kč. Podrobný rozpis jednotlivých dotací je uveden v části „1.e. Dotace, příspěvky 

a dary přijaté v roce 2017“. 
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VÝDAJE: 

 

Výdajový rozpočet byl schválen zastupitelstvem města ve výši 181.995.000,00 Kč. Také 

výdajový rozpočet byl v návaznosti na dotace, příspěvky, přebytek hospodaření z minulých 

let a s ohledem na potřeby města v průběhu roku rozpočtovými opatřeními upraven na částku 

270.456.393,99 Kč. Skutečně vynaložené výdaje za rok 2017 činily 250.012.122,15 Kč, což 

představuje 92,44% vůči upravenému rozpočtu, tj. výdaje o 20.444.271,84 Kč nižší oproti 

upravenému rozpočtu. 

Na začátku roku 2017 byly zcela doplaceny velké investiční akce započaté již v roce 2016,     

a to  „Zastřešení zimního stadionu včetně dostavby zázemí“ a „Rekonstrukce restaurace  

hotelu Grand (včetně souboru movitých věcí)“. Dále se podařilo zrealizovat celou řadu oprav 

či rekonstrukcí, k nimž patří především rekonstrukce povrchů ulic Jabloňová, Třešňová a Nad 

Rezkovcem, rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ulici Tyršova, oprava povrchu 

v ulici Za Rybníkem, výstavba parkoviště Havlenova - Žitenická, snížení energetické 

náročnosti veřejného osvětlení, rekonstrukce povrchů ulic Váchova a Masné krámy, stavební 

úpravy č.p. 196, Workoutové hřiště, statické zajištění nároží Dusíkova divadla, zahájeny pak 

byly stavební úpravy hotelu Grand – ubytovací část či 3. etapa rekonstrukce Dusíkova 

divadla. Přehled investic či oprav, jejichž úhrady byly uskutečněny v roce 2017 je podrobněji 

uveden v části 1.f. Přehled investic a oprav za rok 2017. 

Nižší skutečné výdaje oproti rozpočtovaným byly způsobeny pozdržením některých 

investičních akcí či přesunutím jejich celé realizace nebo jen části do roku 2018. Některé akce 

pak byly dokončeny v prosinci roku 2017 a faktury za provedené práce vystaveny a zaplaceny 

až v roce 2018 (finanční prostředky rozpočtované na rok 2017, které v tomto roce nebyly 

vyčerpány, byly přesunuty do roku 2018 v rámci rozdělení přebytku hospodaření). Těmito 

akcemi bylo zejména stavba místních komunikací a veřejného osvětlení Cihelna III, oprava 

komunikací ve sportovním areálu Vodranty, rekonstrukce střechy MŠ Masarykova, 

Informační centrum, rekonstrukce Dusíkova divadla, rekonstrukce hotelu Grand (ubytovací 

část), stavební úpravy č.p. 196. Zahájit se nepodařilo rozpočtovaný projekt „Obnova veřejné 

zeleně v Čáslavi“, a to z důvodu podání námitek jednoho z uchazečů na ÚOHS.  

Z hlediska zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je podstatné to,                

že u žádného z rozpočtovaných výdajů nepřekročily skutečně vynaložené výdaje částku 

stanovenou upraveným rozpočtem (čerpání výdajů bylo ve všech případech 100% či nižší -viz 

podrobné členění v tabulce 1.b.).  

 

FINANCOVÁNÍ: 

 

Do rozpočtu 2017 byl zahrnut přebytek hospodaření z minulých let ve výši 17.608.190,21 Kč 

a zůstatek sociálního fondu k 31.12.2016 ve výši 118.842,96 Kč. Dále byla z účtu rozpočtové 

rezervy do rozpočtu zapojena částka 12.000.000,00 Kč jako zápůjčka finančních prostředků 

pro Městskou nemocnici Čáslav na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu 

modernizace zdravotnické techniky, informační infrastruktury a provozního informačního 

systému a částka 6.000.000,00 Kč na předfinancování akce „Rekonstrukce chodníků v ulici 

Tyršova“. Posledními operacemi z oblasti financování pak bylo snížení dotace pro ANIMU 

Čáslav, o.p.s. (na vlastní žádost) o 1.137.000,00 Kč a přesun finančních prostředků ze splátek 

úroků z úvěrů na splátky jistin z titulu změn úrokových sazeb a výše splátek jistin některých 

úvěrů v průběhu roku 2017. 

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2017 byl                   

o 3.984.582,82 Kč vyšší oproti zůstatku k 31.12.2016. Splátky jistin dlouhodobých úvěrů 

přijatých v předchozích letech za rok 2016 činily celkem 21.966.100,95 Kč (přehled zůstatků 

jednotlivých úvěrů je uveden v části 1.g. Přehled a stav splácení přijatých úvěrů).  
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1.b. Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2017: 

 

Odpa Pol PŘÍJMY 

 

Rozpočet 

schválený 

(v tis. Kč) 

Rozpočet 

upravený 

(v tis. Kč) 

Skutečnost 

(v tis. Kč) 

S/RU 

 (v %) 

 1xxx Daňové příjmy     150 495,00 172 380,01 180 062,55 104,46 

 2xxx Nedaňové příjmy 32 908,00 35 508,88 42 828,17 120,61 

 3xxx Kapitálové příjmy 1 492,00    7 084,79 10 412,15 146,96 

 4xxx Přijaté transfery 19 000,00 42 859,69 42 861,19 100,00 

 1111 Daň FO ZČ 27 000,00 31 000,00 32 245,93 104,02 

 1112 Daň FO SVČ 300,00            370,00   813,93   219,98 

 1113 Daň FO kap. 2 500,00 2 500,00 2 784,48 111,38 

 1121 Daň PO 27 000,00 27 000,00 29 651,78 109,82 

 1122 Daň PO za město -  12 175,01 12 175,01 100,00 

 1211 DPH 53 000,00 60 000,00 60 111,95 100,19 

 1333 Popl. za uložení odpadu 17 000,00 17 000,00 17 343,20 102,02 

 1334 Odvody za odnětí půdy - -              22,30 - 

 1340 Popl. za likv.kom.odpadu 4 500,00 4 500,00 4 871,39 108,25 

 1341 Popl. ze psů 220,00 220,00 243,47 110,67 

 1343 Popl. za užív.veřej.prostr. 750,00 750,00 895,66 119,42 

 1344 Popl. ze vstupného 25,00 25,00 27,82 111,26 

 1351 Odvod z loterií kromě VHP  400,00                0,00 0,00 0,00 

 1353 ŘP-  příjmy za zkoušky 500,00 500,00 468,60 93,72 

 1355 Odvody z VHP 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

 1359 Ostat. odvody jinde neuved.  - -   52,00 - 

 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 340,00 5 519,37 127,17 

 1381 Daň z hazardních her - 2 906,78 3 163,61 108,84 

 1382 Zrušený odvod z loterií - 179,50 185,08 103,11 

 1383 Zrušený odvod z VHP - 613,72 895,61 145,93 

 1511 Daň z nemovitých věcí 8 300,00 8 300,00 8 591,36 103,51 

 2420 Splátky úvěru – Druhé 

družstvo vlastníků 

750,00 750,00 4 459,75 594,63 

 2460 Splátky půjček od obyvatel - - 313,92 - 

 4111 Neinvest. transfery z VPS - 187,71 187,71 100,00 

 4112 Neinvestiční transfery SR 19 000,00 20 619,70 20 619,70 100,00 

 4116 Ostatní neinv. transfery -       10 198,49       10 198,49 100,00 

 4121 Neinv. transfery od obcí -                     -                1,50 - 

 4122 Neinv. transfery od krajů - 9 878,31         9 878,31 100,00 

 4216 Ost. inv. transfery ze SR - 1 722,20         1 722,20 100,00 

 4222 Investič. transfery od krajů -            253,28  253,28 100,00 

2219 2xxx Parkovací automaty a karty 730,00 730,00 711,59 97,48 

2221 2132 Pronájem autobus. nádraží 610,00 610,00 457,50 75,00 

3119 2212 Ostat. záležitosti základ. 

vzdělávání - sankce 

- - 1,50 - 

3315 2122 MMaK – odvod z fondu 

investic 

- 250,00 250,00 100,00 

3319 2xxx Ostatní kultura - 256,23 381,56 148,91 

3319 2324 Ostat. kultura - přefakturace - 15,44 15,44 100,00 

3349 2xxx Čásl. noviny - inzerce 180,00 180,00 185,53 103,07 

3392 2xxx Dus. divadlo, zrušená p.o. – 

převzaté pohledávky 

- - 83,45 - 

3412 2xxx Pronájem sport. zařízení 300,00 1 036,63 1 675,73 161,65 

3611 2xxx Podpora byt. výstavby – - - 16,41 - 
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úroky z úvěrů FRB 

3612 2xxx Bytové hospodářství 17 000,00 17 787,58 18 960,99 106,60 

3612 2141 Úroky z úvěrů – Druhé 

družstvo vlastníků 

100,00 100,00 478,77 478,77 

3612 2310 Prodej drobného majetku - - 1,20 - 

3612 3112 Prodej bytů a domů včetně 

splátek 

1 492,00 7 052,00 8 291,29 117,57 

3613 2xxx Nebytové hospodářství 11 000,00 11 054,45 11 200,02 101,32 

3632 2xxx Pohřebnictví - 60,00 137,21 228,68 

3639 2111 Pronájem plakátov. ploch, 

prodej dřeva 

288,00 346,20 324,92 93,85 

3639 2119 Věcná břemena - 49,05 77,68 158,38 

3639 2131 Pronájem pozemků 550,00 550,00 594,90 108,16 

3639 3111 Prodej pozemků - 32,79 2 120,86 25871,21 

3725 2xxx Využívání odpadů   750,00 774,20  964,15 124,54 

3729 2xxx Ostatní nakládání s odpady 

– sankce, prodej DDHM 

- - 12,48 - 

3769 2212 Ost. správa v ochraně živ. 

prostředí – sankce 

- - 57,00 - 

3900 2324 Vrácené příspěvky - - 0,01 - 

5311 2212 Městská policie 150,00 150,00 203,75 135,83 

6171 2xxx Místní správa 500,00 641,35 926,35 144,44 

6310 2xxx Úroky, pod. na zisku, divid. - - 43,23 - 

6320  Pojistné náhrady - 167,75 293,13 174,75 

  Příjmy celkem 203 895,00 257 833,37 276 164,06 107,11 

 

 

      

OdPa Pol VÝDAJE 

 

Rozpočet 

schválený 

(v tis. Kč) 

Rozpočet 

upravený 

(v tis. Kč) 

Skutečnost 

(v tis. Kč) 

S/RU 

(v %) 

 5xxx Běžné výdaje 152 695,00 212 028,75 199 788,04 94,23 

 6xxx Kapitálové výdaje 29 300,00 58 427,65 50 224,08 85,96 

1014  Ozdrav. hospodář. zvířat  

a zvláštní veterinár. péče 

150,00 150,00 111,90 74,60 

1036  Lesní hospodářství - 225,85 225,85 100,00 

1037  Celospol. funkce lesů - 4,85 4,85 100,00 

2212  Místní komunikace 7 924,00 26 278,49 23 633,01 89,93 

2221  Silniční doprava 650,00 650,00 611,15 94,02 

2321  Odvádění a čiš. odp. vod 475,00 475,00 436,79 91,96 

3111 5331 Mateř. škola – příspěvek 4 953,00 4 953,00 4 953,00 100,00 

3111 5336 Mateřské škola –  

příspěvky od jiných 

- 1 041,34 1 041,34 100,00 

3111 6121 Mateřské škola- investice 840,00 840,00 72,72 8,66 

3113 5331 ZŠ Náměstí - příspěvek 3 315,00 3 345,00 3 345,00 100,00 

3113 5336 ZŠ Náměstí – příspěvky  

od jiných 

- 457,43 457,43 100,00 

3113 5331 ZŠ Masarykova-příspěv. 2 518,00 2 518,00 2 518,00  100,00 

3113 5331 ZŠ Sadová – příspěvek 3 998,00 4 022,00 4 022,00 100,00 

3113 5336 ZŠ Sadová – příspěvky  

od jiných 

- 127,53 127,53 100,00 

3119  Ostatní školství 1 260,00   676,00 675,32 99,90 
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3231 5331 ZUŠ – příspěvek 871,00 871,00 871,00 100,00 

3315 5331 MMaK – příspěvek 6 175,00 6 575,00 6 575,00 100,00 

3315 5336 MMaK – příspěvky  

od jiných 

- 80,00 80,00 100,00 

3319  Ostatní kultura 1 435,00 2 457,84 2 166,52 88,15 

3322  Kulturní památky  565,00 1 165,00 1 102,24 94,61 

3349  Čáslavské noviny 360,00 360,00 264,48 73,47 

3392 5213 Dusíkovo divad. Čáslav, 

s.r.o. - příspěvek 

5 000,00 5 095,00 5 095,00 100,00 

3392 5xxx Dus. divadlo – opravy,  

služby 

50,00 50,00 35,60 71,21 

3392 6121 Dusík. divadlo - investice 4 000,00 5 200,00 2 139,10 41,14 

3399  Komise pro obč. zál. 190,00 190,00 178,77 94,09 

3412  Tělovýchova 250,00 2 850,00 2 262,28 79,38 

3412 5213 Čásl. servisní–  příspěvek 6 000,00 7 900,00 7 900,00 100,00 

3412 6xxx Ledová plocha + 

workoutové hřiště 

9 000,00 9 540,00 9 468,46 99,25 

3421 5331 DDaM – příspěvek 480,00 810,00 810,00 100,00 

3421 5336 DDaM-příspěv. od jiných - 10,00 10,00 100,00 

3512 5213 Stomatologická péče 24,00 24,00 24,00 100,00 

3522 5331 Nemocnice - příspěvek 1 538,00 404,50 404,50 100,00 

3522 5xxx Nemocnice -opravy, služ. 252,00 1 499,60 1 482,05 98,83 

3522 5336 Nemocnice – příspěvky  

od jiných 

- 1 808,51 1 808,51 100,00 

3522 6121 Nemocnice - investice 2 000,00 316,32 316,32 100,00 

3522 6351 Nemocnice – inv. přísp. - 2 783,68 2 783,68 100,00 

3522 6451 Nemocnice - zápůjčka - 12 000,00 12 000,00 100,00 

3541 5321 Prevence před drog., alk., 

nikot. aj. závislostmi 

-  15,00 15,00 100,00 

3549 5229 Speciální zdravot. péče 75,00 75,00 75,00 100,00 

3612  Bytové hospodářství 11 720,00 12 998,54 9 624,64 74,04 

3613  Rekonstrukce hot. Grand 5 000,00 6 540,00 6 174,92 94,42 

3631  Veřejné osvětlení 3 150,00 9 167,81 8 491,92 92,63 

3632  Pohřebnictví 227,00 457,00 375,35 82,13 

3633  Inženýrské sítě 2 400,00  520,00 472,06 90,78 

3635  Územní plánování 100,00 100,00 16,00 16,00 

3639  Komunální služby (VPP) 855,00 3 470,87 3 421,51 98,58 

3639 6130 Pozemky 500,00 670,00 594,45 88,72 

3699  Ostatní komunál. služby 475,00  1 155,00 1 150,36 99,60 

372x   Nakládání s odpady 10 973,00 11 153,00 10 812,26 96,94 

3745  Veřejná zeleň 5 110,00 5 320,61 3 504,68 65,87 

3900  Ostatní příspěvky 3 825,00 5 405,00 5 403,75 99,98 

4311 5229 Základní soc. poradenství 30,00 75,00 75,00 100,00 

4329 5229 Ost. soc. péče a pomoc 

dětem 

300,00 0,00 0,00 - 

4345 5229 Centra soc. rehab. služeb 15,00 0,00 0,00 - 

4350 5229 Domovy pro seniory - 3,00 3,00 100,00 

4351 5221 ANIMA – příspěvek 3 847,00 3 210,00 3 210,00 100,00 

4356 5229 Denní stacionáře a centra - 40,00 40,00 100,00 
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denních služeb 

4357 5331 D. důchodců - příspěvek 4 500,00 5 500,00 5 500,00 100,00 

4357 5336 D. důchodců – příspěvky 

od jiných 

- 8 204,80 8 204,80 100,00 

4357 6356 D. důchodců – investiční  

příspěvky od jiných 

- 253,28 253,28 100,00 

4371 5229 Raná péče a sociálně 

aktiv. služby pro rodiny 

- 125,00 125,00 100,00 

4375 5229 Nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež 

- 90,00 90,00 100,00 

4379  Klub důchodců 219,00 169,00 162,36 96,07 

4379 5229 Ostatní služby a činnosti 

v oblasti soc. prevence 

- 145,00 135,71 93,59 

4399  Ostatní záležit. soc. věcí 117,00 2 636,50 700,46 26,57 

5212  Ochrana obyvatelstva 20,00 320,00 72,60 22,69 

5311  Městská policie 7 464,00 8 504,00 8 334,83 98,01 

6112  Zastupitelstvo 2 300,00 2 450,00 2 385,96 97,39 

6114  Volby do Parlamentu ČR - 204,57 204,56 100,00 

6115  Volby do zastupit. ÚSC - 9,74 9,74 100,00 

6118  Volba prezidenta ČR - 13,94 13,94 100,00 

6171  Místní správa 47 600,00 54 246,58 51 519,54 94,97 

6171 5499 Místní správa – soc. fond 3 450,00 3 568,84 3 398,23 95,22 

6310  Úroky z úvěrů, bankovní 

poplatky 

 1 000,00 933,00 912,44 97,80 

6320 5163 Pojištění majetku obce 1 500,00 1 500,00 1 472,57 98,17 

6399 5362 Platba DPH  950,00 1 276,37 867,79 67,99 

6399 5365 Daň PO za město - 12 175,01 12 175,01 100,00 

  Konsol. výdaje celkem 181 995,00 270 456,40 250 012,12 92,44 

 

Rekapitulace: 

 Rozpočet 

schválený   

(v tis. Kč) 

Rozpočet 

upravený   

(v tis. Kč) 

Skutečnost 

(v tis. Kč) 

S/RU   

(v %) 

Příjmy celkem 203 895,00 257 833,37 276 164,06 107,11 

Výdaje celkem 181 995,00 270 456,40 250 012,12 92,44 

Saldo: Příjmy - výdaje 21 900,00 -12 623,03 26 151,94 -207,18 

 

Financování: 

Financování – třída 8: Rozpočet 

schválený   

(v tis. Kč) 

Rozpočet 

upravený   

(v tis. Kč) 

Skutečnost 

(v tis. Kč) 

S/RU   

(v %) 

Zapojení přebytku hospodaření, účet 

rozp. rezervy, změna stavu krátkodobých 

prostřed. na bank. účtech (položka 8115) 

                    

                   -   

   

  +34 590,03  

      

    -3 984,58                                                                                                                                           

     

    -11,52 

Splátky jistin přijatých úvěrů  

(položka 8124) 

   -21 900,00    -21 967,00    -21 966,10    100,00 

Operace z peněžních účtů – přenesená 

daň. povinnost (položka 8109) 

                   -                    -        -201,26             - 

Financování celkem    -21 900,00   +12 623,03    -26 151,94   -207,18 
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1.c. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2017: 

 

Rozpočet města na rok 2017 byl ve své prvotní podobě schválen s příjmy ve výši            

203.895.000,00. Kč a s výdaji ve výši 181.995.000,00 Kč. Byl tedy schválen s přebytkem  

ve výši 21.9000.000,- Kč s tím, že z tohoto přebytku budou zaplaceny splátky jistin úvěrů 

přijatých v předchozích letech připadající na rok 2017. Zapojením přebytku hospodaření 

z minulých let ve výši 17.608.190,21 Kč, finančních prostředků z účtu rozpočtové rezervy    

ve výši 18.000.000,00 Kč a dalšími úpravami v rámci rozpočtových opatření č. 1/2017          

až 5/2017 byl rozpočet v průběhu roku upraven na schodkový ve výši 12.623.033,17 Kč, 

s příjmy ve výši 257.833.360,82 Kč a s výdaji ve výši 270.456.393,99 Kč. 

Skutečné příjmy za rok 2017 činily 276.164.063,60 Kč, což představuje 107,11% upraveným 

rozpočtem očekávaných příjmů. Skutečné výdaje za rok 2017 činily 250.012.122,15 Kč,                    

což představuje 92,44% upraveným rozpočtem předpokládaných výdajů. Rozpočet za rok 

2017 tak byl uzavřen s přebytkem ve výši 26.151.941,45 Kč, což je výsledek                          

o  38.774.974,62 Kč lepší vůči upravenému rozpočtu.  Tato úspora je tvořena příjmy vyššími 

o 18.330.702,78 Kč oproti jejich očekávané výši a výdaji nižšími o 20.444.271,84 Kč oproti 

jejich plánované výši. 

 

 

Rekapitulace: 

 

Příjmy a výdaje: 

 

 Schválený 

rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

2017 

Skutečnost 

2017 

Rozdíl 
(skutečnost -  

upravený rozpočet) 

PŘÍJMY   203.895.000,00   257.833.360,82   276.164.063,60  +18.330.702,78 

VÝDAJE   181.995.000,00   270.456.393,99   250.012.122,15   -20.444.271,84 

SALDO 
(příjmy-výdaje) 

 

 +21.900.000,00 

                               

  -12.623.033,17 

 

 +26.151.941,45 

 

 +38.774.974,62 

 

 

Financování: 

 

Položka Schválený  

rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

2017 

Skutečnost 

2017 

Rozdíl 
(skutečnost – 

upravený rozpočet) 

8115 
(přebytek hospodaření, 

rozpočtová rezerva, 

zůstatek soc. fondu)  

 

 

- 

 

 

 +34.590.033,17 

 

 

   -3.984.582,82 

 

 

     -38.574.615,99 

8124 
(splátky jistin přijatých 

úvěrů) 

 

  -21.900.000,00 

 

  -21.967.000,00 
 

  -21.966.100,95 

 

                +899,05 

8901 
(přenesená daňová 

povinn. k 31.12.2017) 

 

- 

 

- 
 

      -201.257,68 

 

         -201.257,68 

FINANCOVÁNÍ 

CELKEM 

 

 +21.900.000,00 

 

 +12.623.033,17 

 

 +26.151.941,45 

 

     -38.774.974,62 
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1.d. Zůstatky na bankovních účtech: 

 

         k 31.12.2016      k 31.12.2017 

Základní běžný účet   33.859.818,64 Kč  42.615.738,97 Kč  

Běžné účty peněžních fondů    4.969.990,35 Kč       170.608,84 Kč 

Pokladna                    0,00 Kč         28.044,00 Kč 

Celkem    38.829.808,99 Kč  42.814.391,81 Kč 

 

Zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu se skládá ze zůstatku na účtech 

rozpočtové rezervy ve výši 3.232.530,00 Kč a ze zůstatku na ostatních účtech a v pokladně 

v celkové výši 39.411.251,97 Kč, přičemž tento zůstatek na ostatních účtech bude možné 

zapojit do rozpočtu na rok 2018 jako přebytky hospodaření z minulých let. 

Finanční prostředky na účtech peněžních fondů představují zůstatek na účtu Sociálního fondu      

ve výši 170.608,84 Kč.  

 

 

1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2017: 

 

a) neinvestiční dotace a příspěvky: 

 

Položka Název     Částka v Kč 

4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 

státního rozpočtu  

 

 Dotace na volby do Zastupitelstva obce Vinaře                9.736,00 

 Dotace na přípravnou fázi volby prezidenta ČR              13.943,00 

 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR            164.034,00 

4111 C e l k e m            187.713,00 

 

Položka Název     Částka v Kč 

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 

souhrnného dotačního vztahu  

 

 Příspěvek na výkon státní správy (dle zákona o stát. rozpočtu)       20.619.700,00 

4112 C e l k e m       20.619.700,00 

 

Položka Název     Částka v Kč 

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu    

 Dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením 

činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí na 

rok 2017 včetně doplatku výdajů za rok 2016 

 

        3.389.494,22 

 Příspěvek za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací 

        2.515.873,00 

 Dotace od MŠMT ČR na projekt „Učíme se navzájem“ pro  

Mateřskou školu Čáslav 

        1.041.336,00 

 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče            852.000,00 

 Dotace na úhradu nákladů v oblasti podpory výkonu sociální 

práce 

           719.124,00 

 Dotace od MŠMT ČR na projekt „Podaná ruka“ pro ZŠ Náměstí            457.434,00 

 Dotace od MK ČR na obnovu fasády lodi a presbytáře kostela  

sv. Alžběty 

           440.000,00 
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 Dotace na náklady na činnost odborných lesních hospodářů            225.852,00 

 Dotace od MZ ČR na „Specializační vzdělávání“ pro Městskou  

nemocnici Čáslav 

           225.000,00 

 Účelový příspěvek od MK ČR  v rámci „Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových 

zón“ 

           200.000,00 

 Dotace od MŠMT ČR na projekt „Šablony“ pro ZŠ Sadová            127.533,60 

 Dotace na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin                4.850,00 

4116 C e l k e m       10.198.496,82 

 

Položka Název     Částka v Kč 

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí  

 Výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků za obec  

Třebonín dle veřejnoprávní smlouvy 

               1.500,00 

4121 C e l k e m                1.500,00 

 

Položka Název     Částka v Kč 

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů   

 Dotace na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců 

Čáslav 

        8.204.800,00                     

 Dotace od Středočeského kraje pro Městskou nemocnici Čáslav  

na zvýšení zvláštních příspěvků k platu pro zdravot. pracovníky 

        1.583.505,00 

 Dotace od Středočeského kraje pro Městské muzeum a knihovnu 

Čáslav na projekt „Rok ve středověkém městě“ 

             80.000,00 

 Dotace od Středočeského kraje na 1. ročník výtvarné, keramické 

a fotografické soutěže“ pro Dům dětí a mládeže Čáslav 

             10.000,00 

4122 C e l k e m         9.878.305,00 

 

 

b) investiční dotace a příspěvky: 

 

Položka Název     Částka v Kč 

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  

 Investiční dotace od MPO ČR na projekt „Opatření ke snížení 

energetické náročnosti veřejného osvětlení v Čáslavi“ 

        1.442.203,00 

 Investiční dotace od MV ČR na rozšíření městského  

kamerového dohlížecího systému 

           280.000,00 

4222 C e l k e m         1.722.203,00 

 

Položka Název     Částka v Kč 

4222 Investiční přijaté transfery od krajů  

 Investiční dotace od Středočeského kraje ze Středočeského 

humanitárního fondu pro Domov důchodců Čáslav na pořízení 

konvektomatu 

           253.275,00 

4222 C e l k e m            253.275,00 

 

Celková výše dotací přijatých v roce 2017 činila 42.861.192,82 Kč. Z toho neinvestiční 

dotace činily 40.885.714,82 Kč a investiční dotace činily 1.975.478,00 Kč. 
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c) další příspěvky a dary: 

 

V roce 2017 město obdrželo dar ve výši 100.000,- Kč od České spořitelny, a.s., na „Čáslavské 

slavnosti 2017.                                                

 

1.f. Přehled investic a oprav za rok 2017: 

 

Jedná se o investice či opravy, které byly v roce 2017 dokončeny respektive doplaceny, které 

byly v roce 2017 započaty i dokončeny (cele realizovány včetně zaplacení) nebo byla jejich 

realizace v roce 2017 započata a částečně zaplacena, ale nebyla dokončena. Částky uvedené 

v tabulce jsou výdaji vynaloženými (skutečně uhrazenými) v roce 2017. 

 

Název akce Celkem 

(Kč) 

Dotace, dary  

(Kč) 

Úvěr 

(Kč) 

Vlastní 

zdroje (Kč) 

Zastřešení zimního stadionu 

včetně dostavby zázemí  

  7.707.395,00                     -                      -   7.707.395,00 

Rekonstrukce restaurace 

hotelu Grand (včetně  

souborů movitých věcí) 

 

  5.239.972,00 

 

                    - 

 

                     - 

 

  5.239.972,00 

Kompletní rekonstrukce  

povrchů ulic Jabloňová,  

Třešňová a Nad Rezkovcem 

    

  4.802.354,00 

                    

                    - 

                      

                     - 

   

  4.802.354,00 

Rekonstrukce chodníku  

v ulici Tyršova  

  4.510.691,00        viz. Pozn.                       -   4.510.691,00 

Oprava povrchu v ulici  

Za Rybníkem 

  3.547.079,00                     -                      -   3.547.079,00 

Výstavba parkoviště  

Havlenova – Žitenická  

  2.952.240,00                     -                      -   2.952.240,00 

Snížení energetické  

náročnosti veřejného  

osvětlení v Čáslavi 

   

  2.260.952,00 

 

 1.442.203,00 

 

                     - 

   

     818.749,00 

Kompletní rekonstrukce  

povrchů ulic Váchova,  

Masné krámy 

    

  2.070.194,00 

                     

                    - 

                     

                     - 

   

  2.070.194,00 

Rekonstrukce veřejného 

osvětlení v ulici Tyršova 

  1.922.811,00        viz. Pozn.                      -   1.922.811,00 

Stavební úpravy č.p. 196    1.888.470,00                     -                      -   1.888.470,00 

3. etapa rekonstrukce  

Dusíkova divadla 

  1.162.540,00                     -                      -   1.162.540,00 

 

Workoutové hřiště   1.057.868,00                     -                      -   1.057.868,00 

Statické zajištění nároží  

Dusíkova divadla 

     976.560,00                     -                      -      976.560,00 

Stavební úpravy hotelu  

Grand – ubytovací část 

     896.147,00                     -                      -      896.147,00 

Oprava povrchu chodníku 

v ulici B. Smetany 

     788.337,00                     -                      -      788.337,00 

Multifunkční sportovní  

povrch na Zimní stadion 

     703.200,00                     -                      -      703.200,00 

Nové světelné signalizační  

zařízení v ulici Jeníkovská 

     641.550,00                     -                      -      641.550,00 
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Opravy přívodu tepla pro 

přístavbu v Měst. nemocnici 

     609.909,00                     -                      -      609.909,00 

Havarijní opravy výtahů  

v Městské nemocnici 

     567.234,00                     -                      -      567.234,00 

Rozšíření městského kamer. 

dohlížecího systému 

     438.337,00     280.000,00                      -      158.337,00 

Oprava komunikací ve 

sportovním areálu Vodranty 

     333.636,00                     -                      -      333.636,00 

Provozní řešení areálu  

Městské nemocnice-příprava 

     316.320,00                     -                      -      316.320,00 

Úprava portálu vsypové 

loučky na mětském hřbitově 

     158.203,00                     -                      -      158.203,00 

C e l k e m 45.551.999,00  1.722.203,00                0,00 43.829.796,00 

 
Pozn.: Investiční akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Tyršova“ byla realizována s dotací 

IROP, která však byla městu poskytnuta „ex post“ až v roce 2018. V roce 2017 město tuto investiční akci 

„předfinancovalo“ v plné výši z vlastních zdrojů a v roce 2018 přijalo na tuto akci investiční dotaci v celkové 

výši 5.942.164,14 Kč. 

 

V tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější investice a opravy (nejedná se o úplný výčet všech 

akcí, které byly v roce 2017 uskutečněny). Investiční výdaje (dle rozpočtové skladby) města 

za rok 2017 činily celkem 50.224.083,58 Kč. 

Z běžných výdajů (dle rozpočtové skladby) byly v roce 2017 dále vynaloženy výdaje 

charakteru oprav a údržby v celkové výši 20.076.545,51 Kč, z čehož činily: 

- opravy a udržování místních komunikací    12.760.351,57 Kč 

- opravy a udržování autobusových zastávek            1.150,00 Kč 

- opravy a udržování vod. potrubí a kanalizací        376.847,90 Kč 

- opravy a udržování ZŠ           396.431,39 Kč 

- opravy a udržování kulturních památek a zařízení          20.855,00 Kč 

- opravy a udržování sportovních zařízení         456.146,00 Kč 

- opravy a udržování Městské nemocnice      1.295.290,50 Kč 

- opravy a udržování bytového fondu      1.237.584,50 Kč 

- opravy a udržování veřejného osvětlení      1.887.003,04 Kč 

- opravy a udržování hřbitova                  6.110,00 Kč 

- opravy a udržování ostatní komunál           82.654,00 Kč 

- opravy a udržování péče o vzhled města a veř. zeleň      23.472,00 Kč 

- opravy a udržování - Městská policie         195.896,80 Kč 

- opravy a udržování - Místní správa       1.336.752,81 Kč 
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1.g. Přehled a stav splácení přijatých úvěrů: 

 

V tabulce jsou uvedeny nesplacené zůstatky jistin vždy k 31.12. posledních čtyř let v tis. Kč.  

 
Zůstatky úvěrů k 31.12. posledních let v tis. Kč:  

 

Akce Splatnost 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Rekonstrukce Městských lázní 30.06.2015 503,60 0,00 0,00 0,00 

Řadové domy Na Skále 25.10.2022 6.435,54 5.686,07 4.916,57 4.113,30 

Bytový dům č.p. 440 31.12.2022 19.038,31 16.838,97 14.591,38 12.286,67 

Bytové domy Prokopa Holého 25.08.2017 17.064,98 10.788,89  4.365,63 0,00 

Divadlo rekonstrukce 1. etapa 20.07.2016 6.437,01 2.402,73 0,00 0,00 

Divadlo rekonstrukce 2. etapa 17.01.2017 11.585,55 6.087,37 473,17 0,00 

Městská nemocnice – snížení 

energ. náročnosti + kotelna 

30.06.2019 8.998,00 6.994,00 4.990,00 2.986,00 

Ledová plocha – 1. etapa 31.12.2020 0,00 10.000,00 7.996,00 5.992,00 

Ledová plocha 2. etapa + 

Rekonstrukce hotelu Grand 

31.12.2021 0,00 0,00 50.056,61 40.045,29 

C e l k e m    70.062,99 58.798,03 87.389,36 65.423,26 

 

V lednu 2017 bylo započato splácení úvěru na 2. etapu ledové plochy a na rekonstrukci hotelu 

Grand. V tomtéž měsíci byl splacen úvěr na 2. etapu rekonstrukce Dusíkova divadla. V srpnu 

2017 byl splacen úvěr na výstavbu bytových domů v ulici Prokopa Holého.  

 

 

1.h. Přehled o poskytnutých příspěvcích zřízeným příspěvkovým organizacím                   

a společnostem za rok 2017: 

 

Organizace Vlastní 

provozní 

příspěvky 

(Kč) 

Vlastní 

investiční 

příspěvky 

(Kč) 

Přísp. z jiných 

veřej. rozpoč. 

plynoucí přes 

rozpočet 

města (Kč) 

Invest. přísp. 

z jiných veřej. 

rozp. plynoucí 

přes rozpočet 

města (Kč) 

Mateřská škola   4.953.000,00                      -    1.041.336,00                                  - 

ZŠ Náměstí   3.345.000,00                      -       457.434,00                         - 

ZŠ Masarykova   2.518.000,00                      -                       -                          - 

ZŠ Sadová   4.022.000,00                      -        127.533,60                         -  

ZUŠ      871.000,00                      -                       -                         - 

MMaK   6.575.000,00                      -         80.000,00                         - 

Dus. divadlo, s.r.o.   5.095.000,00                      -                       -                         - 

Dům dětí a mládeže      810.000,00                      -         10.000,00                         -  

Městská nemocnice       404.500,00  2.783.680,00    1.808.505,00                                    - 

Domov důchodců   5.500.000,00                      -    8.204.800,00        253.275,00 

Anima, o.p.s   3.210.000,00                      -                       -                         - 

Čásl. servisní, s.r.o.    7.900.000,00                      -                       -                         -  

C e l k e m 45.203.500,00  2.783.680,00  11.729.608,60        253.275,00 

 

Mimo výše uvedené příspěvky byla v roce 2017 poskytnuta Městské nemocnici Čáslav 

zápůjčka finančních prostředků ve výši 12.000.000,00 Kč. 
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1.i. Dotace na společenskou, kulturní, sportovní, zájmovou činnost a v sociální oblasti     

a zdravotnictví na rok 2017 schválené radou či zastupitelstvem města: 

 

a) dotace z rozpočtu města v oblasti „sport“: 

 
 

 

 

 

Příspěvek 2017 

                     (Kč) 

1. AC Čáslav 410.568,- 

2. Judo ZŠ Sadová Čáslav 544.835,- 

3. FK Čáslav, z.s.                             1.009.587,- 

4. Plavecký klub Pandora 79.163,- 

5. Tenisový klub Čáslav, o.s. 114.365,- 

6. FK Čáslav, a.s. 63.839,- 

7. Jezdecké středisko Filipov 39.028,- 

8. TJ Sokol Čáslav 176.600,- 

9. Sportovní klub Lucie Horákové – Sportík 35.000,- 

10. Ing. Peter Rackovský – nohejbal, futsal 9.000,- 

11. Cesta životem bez bariér, o.s.  12.000,- 

12. SK Slavoj Čáslav, z.s. 22.000,- 

13. Česká asociace silných mužů 10.000,- 

14. HC Čáslav, z.s. 500.000,- 

15. Michal Černý - judo 25.000,- 

16. Volejbalový oddíl Čáslav ZŠ Masarykova, z.s. 62.015,- 

17. Pavel Tulach, Čáslav - autokros 25.000,- 

18.  Kutnohorská Tour, z.s. - cyklokros 10.000,- 

19.  Jan Lövl, Čáslav – míčový pětiboj dvojic 2.000,- 

 C E L K E M 3.150.000,- 

 

 

b) dotace z rozpočtu města v oblasti „kultura a spolková činnost“: 

 
 

 

 

 

Příspěvek 2017 

                     (Kč) 

1. Vojenské sdružení rehabilitovaných, úz. org. Kolín 1.000,- 

2. JUNÁK český skaut, stř. Čáslav, z.s. 40.000,- 

3. Doučovací centrum SOVA 6.000,- 

4. Doučovací centrum SOVA                          24.000,- 

5. Český zahrádkářský svaz, ZO Čáslav   2.000,- 

6. Klub vojenských důchodců Čáslav 1.000,- 

7. Jana Nováčková, Čáslav 9.000,- 

8. Český rybářský svaz, z.s., MO Čáslav   40.000,- 

9. Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Praha 15.000,- 

10. ÁJURJÓGA Čáslav 5.000,- 

11. Třatřicet, z.s., Čáslav 40.000,- 

12. Třiatřicet, z.s., Čáslav 40.000,- 

13. Bluegrassová asociace ČR, z.s. 25.000,- 

14. Český svaz bojovníků za svobodu, Čáslav 1.000,- 

15. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 2.000,- 

16. Klub rodáků a přátel města Čáslavě 14.000,- 

17. Zálesák, stř. Čáslav, pob. spolek  40.000,- 

18. Stulák Gymnázium Cheb                            3.000,- 

19. Liga na ochranu zvířat                          21.000,- 
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20. Český kynologický svaz, ZO Čáslav 10.000,- 

21. Věnovanka, z.s., Vrdy                          10.000,- 

22. Pionýr, z.s., Čáslav                          40.000,-            

23. Kutnohorský komorní orchestr, z.s. 2.000,- 

24. Oblastní charita KH – Kopretina Čáslav 40.000,- 

25. Oblastní charita KH – Domek Čáslav 19.000,- 

26. Miroslav Vrána, Čáslav 20.000,- 

27. B. Bartůněk, Čáslav 4.000,- 

28. B. Bartůněk, Čáslav 25.000,- 

29. Václav Drda, Čáslav 20.000,- 

30. Diakonie ČCE 5.000,- 

31. Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská 25.000,- 

32. First Englsh School, Čáslav 12.000,- 

33. Aleš Losenický, Čáslav                          10.000,- 

34. Farní sbor českobratrské církve, Čáslav 2.000,- 

35.  Farní sbor českobratrské církve, Čáslav 5.000,- 

36. Farní sbor českobratrské církve, Čáslav 2.000,- 

37.  Nadační fond Kryštůfek 10.000,- 

38. Mgr. Anna Nulíčková, Čáslav 14.000,- 

39. Farní sbor českobratrské církve, Čáslav 1.000,- 

 C E L K E M 605.000,- 

 

 

c) dotace z rozpočtu města v „sociální oblasti a zdravotnictví“: 

 
 

 

 

 

Příspěvek 2017 

                     (Kč) 

1. Helpicon, z.ú., Čáslav 40.000,- 

2. Rytmus Benešov, o.p.s., pracoviště Kutná Hora   4.000,- 

3. Centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Kutná Hora 5.000,- 

4. Život 90, Zruč nad Sázavou 31.000,- 

5. EDA cz, z.ú. 15.000,- 

6. Prostor plus, o.p.s., Kolín 75.000,- 

7. „Povídej“, z.s., Kutná Hora 40.000,- 

8. Město Kolín – protialkoholní stanice 15.000,- 

9. Oblastní charita Kutná Hora – Raná péče 20.000,- 

10. Oblastní charita Kutná Hora – Rodinné centrum Kopretina  90.000,- 

11. Oblastní charita Kutná Hora – Centrum Domek 90.000,- 

12. Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 75.000,- 

13. Domov pro seniory, Heřmanův Městec 3.000,- 

14. Svaz postižených civilizačními chorobami 15.000,- 

 C E L K E M 518.000,- 
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d) individuální a mimořádné dotace z rozpočtu města: 

 
 

 

 

 

Příspěvek 2017 

                     (Kč) 

1. FK Čáslav, a.s. 1.500.000,- 

2. Myslivecký spolek Kluky   8.500,- 

3. PATRIOT CZ, z.s., Praha  10.000,- 

4. Komorní smyčcový orchestr BONA NOTA 10.000,- 

5. VOŠ, SPOŠ a OA Čáslav 10.000,- 

6. Junák – svaz skautů, Čáslav                  5.000,- 

7. Klub přátel vína v Kutné Hoře, o.s. 25.000,- 

8. Centrum české historie, o.p.s. 2.000,- 

9. Liga na ochranu zvířat 19.000,- 

10. Okresní sdružení hasičů, Kutná Hora  10.000,- 

11. Spolek kutnohorských podnikatelů 10.000,- 

12. Babybox pro odložené děti – Statim, z.s. 5.000,- 

13. Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Praha 17.900,- 

14. Václav Drda, Čáslav 20.000,- 

15. Život 90, Zruč nad Sázavou 40.710,- 

16. Linka bezpečí, z.s., Praha 10.000,- 

 C E L K E M 1.703.110,- 

 

1.j. Další příspěvky, dotace a dary na základě usnesení rady či zastupitelstva města: 
 

Příspěvek pro Arriva Východní Čechy, a.s. na veřejnou 

linkovou a městskou dopravu 

           610.000,00 Kč 

Příspěvek Římskokatolické farnosti – děkanství Čáslav  

na  opravu fasády lodi a presbytáře kostela sv. Alžběty 

           530.000,00 Kč 

Příspěvek Mgr. Jiřímu Krulišovi a paní Marii Radilové  

na opravu secesní fasády na městském domě č.p. 154 směrem 

do náměstí 

           261.000,00 Kč 

Příspěvek na provoz stomatologické pohotovosti – MUDr. 

Marcel Pekárek – Stomatologická, s.r.o. 

             24.000,00 Kč 

Příspěvek p. Hynkovi Forštovi na protihluková opatření              20.000,00 Kč 

Poháry na cyklokrosový závod TOI TOI CUP              15.125,00 Kč 

Věcný dar MUDr. Josefovi Špačkovi za dlouholetou činnost  

ve zdravotnictví v oboru pediatrie 

               5.890,00 Kč 

Příspěvek pro paní Alenu Antalovou na vydání knihy o životě  

a díle českého sochaře a čáslavského rodáka pana Petra Šturmy 

               1.000,00 Kč 

Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Kácov – na činnost  

odborných lesních hospodářů 

             43.935,00 Kč 

Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Nasavrky – na činnost  

odborných lesních hospodářů 

           105.624,00 Kč 

Dotace pro Josefa Bohuňka, Licoměřice – na činnost odborných  

lesních hospodářů 

             76.293,00 Kč 

Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Kácov – na výsadbu 

melioračních a zpevňujících dřevin 

               4.350,00 Kč 

Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Nasavrky – na výsadbu  

melioračních a zpevňujících dřevin 

                  500,00 Kč 

C e l k e m         1.697.717,00 Kč 
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1.k. Plnění rozpočtu sociálního fondu za rok 2017: 

 

Objem prostředků sociálního fondu schvaluje zastupitelstvo města v rámci schvalování 

rozpočtu na rok, případně rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Konkrétní účelové určení 

čerpání prostředků ze sociálního fondu je stanoveno kolektivní smlouvou. Všechny částky 

jsou uvedeny v Kč. 

 

Zůstatek fondu k 31.12.2016     118.842,96    

 

Příjmy: 

- tvorba ze superhrubých mezd  3.450.000,00    

- úroky  z běžného účtu               49,60        

C E L K E M     3.568.892,56    

 

Čerpání (výdaje): 

- stravování        263.250,00       

- rekreace     1.084.470,42    

- životní jubilea         24.000,00         

- dárcovství krve           7.000,00           

- penzijní připojištění    1.427.260,00    

- životní pojištění       273.600,00       

- výuka cizích jazyků         58.200,00         

- kulturní a sportovní činnost        70.950,00         

- bankovní poplatky           2.153,30         

- příspěvek na reprezentaci      138.400,00 

- dar odborové organizaci        49.000,00 

C E L K E M     3.398.283,72    

 

Konečný zůstatek k 31.12.2017                170.608,84    

 

 

1.l. Fond rozvoje bydlení: 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Čáslavi č. 13/2017 ze dne 24.4.2017 byl Fond 

rozvoje bydlení zrušen. Zůstatek finančních prostředků na účtu tohoto fondu k datu jeho 

zrušení ve výši 4.977.238,92 Kč byl převeden na účet rozpočtové rezervy (účet v rámci 

„základního běžného účtu“). Splátky dosud nesplacených jistin úvěrů poskytnutých z Fondu 

rozvoje bydlení před jeho zrušením, které budou na účet města nadále spláceny, se z titulu 

zrušení tohoto fondu stávají běžnými příjmy rozpočtů následujících let (nebudou již účelově 

vázanými příjmy fondu). Bankovní účet zrušeného Fondu rozvoje bydlení jako takový 

zůstane do doby ukončení splácení úvěrů poskytnutých z FRB zachován, protože je               

ve smlouvách o úvěrech uveden jako účet určený pro splácení (občané mají zřízeny trvalé 

příkazy ke splátkám na tento účet). Tento účet přestal být „běžným účtem peněžních fondů“, 

ale stal se jedním z účtů „základního běžného účtu“. 
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1.m. Účet rozpočtové rezervy: 

 

Peněžní prostředky na účtech rozpočtové rezervy, které jsou vedeny u České spořitelny, a.s.                        

a u Sberbank CZ, a.s., jsou využívány např. v případech časového překlenutí dočasného 

nesouladu mezi příjmy a výdaji, především na začátku roku, kdy je třeba platit běžné závazky 

a kdy příjmy roku stávajícího výše těchto závazků dosud nedosáhly, dále např. v případech 

úhrad vyšších částek faktur u finančně náročných investičních akcí. Tyto finanční prostředky 

jsou používány i v případech, kdy orgány poskytující dotace požadují před jejich vlastním 

poskytnutím doložit plné finanční krytí realizovaných akcí a projektů z vlastních zdrojů. 

Takto „dočasně půjčené“ finanční prostředky jsou na účty rozpočtové rezervy ve stejné výši 

vždy vráceny. Z výše uvedených důvodů i z důvodů jiných nepředvídatelných skutečností 

město považuje za nezbytné a rozpočtově odpovědné finanční rezervu stále mít.  

V dubnu 2017 byla v souladu s usnesením zastupitelstva města rozpočtová rezerva navýšena    

o částku 4.977.238,92 Kč ze zrušeného Fondu rozvoje bydlení.  

Rozpočtovým opatřením č. 2/2017 pak byla z účtu rozpočtové rezervy do rozpočtu zapojena 

částka 12.000.000,00 Kč jako zápůjčka finančních prostředků pro Městskou nemocnici Čáslav 

na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu modernizace zdravotnické techniky, 

informační infrastruktury a provozního informačního systému a dále částka 6.000.000,00 Kč 

na předfinancování akce „Rekonstrukce chodníků v ulici Tyršova“. Po obdržení dotace 

respektive po splacení zápůjčky budou tyto částky na účet rozpočtové rezervy vráceny.  

 

Stav na účtech k 31.12.2016      16.251.628,43 Kč 

Zůstatek zrušeného FRB      +4.977.238,92 Kč 

Úroky                        +6.077,65 Kč 

Zápůjčka Městské nemocnici                -12.000.000,00 Kč 

Předfinancování akce „Rekonstrukce chodníků Tyršova“   -6.000.000,00 Kč 

Poplatky                                -2.414,00 Kč 

Stav na účtech k 31.12.2017         3.232.531,00 Kč 

 

 

2. Informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací: 

 

Organizace Výsledek        

hospodaření 

        /Kč/    

   FKSP  

      /Kč/                      

  Rezervní      

      fond 

      /Kč/ 

  Investiční   

      fond 

      /Kč/   

Mateřská škola    +271.403,06    150.726,40    185.743,33      152.826,53 

ZŠ Náměstí                 0,00    149.009,83      30.597,74      295.753,52 

ZŠ Masarykova        +4.298,75    338.619,25    104.730,18      195.757,00 

ZŠ Sadová    +202.404,47    142.623,50    405.178,23      222.444,20 

Základní umělecká škola    +279.375,83    227.944,57    242.033,76      296.813,00 

Měst. muzeum a knihovna        +9.573,25      28.336,28    112.545,86        77.481,28 

Dům dětí a mládeže      +46.080,95      31.264,14    216.123,95        13.841,00 

Městská nemocnice   -9.445.889,52 1.843.715,55 2.490.598,00 24.717.805,27 

Domov důchodců      +58.456,86    258.647,60    417.109,89      984.038,96 

 

 

 

 

 

 



 21 

3. Informace o hospodaření založených společností: 

 

a) Čáslavská servisní, s.r.o.  

 

Výsledek hospodaření za r. 2017 

Náklady v tis. Kč 

Spotřeba  materiálu                                               1.456,- 

Spotřeba plynu a el. energie                            13.278,- 

Nakoupené zboží       1.374,- 

Opravy                                                                    2.484,- 

Údržba, revize, montáže                                       4.133,- 

Mzdy                                                                      6.202,- 

Soc. a zdr. poj., ost. soc. náklady                      1.986,- 

Ost. finanční náklady – popl. bance                  24,- 

Odpisy              60,- 

Ostat. provozní náklady (pojistné)                 105,- 

Náklady celkem     31.102,- 

 

Výnosy v tis. Kč                                                             

Tržby z prodeje služeb                           23.795,- 

Tržby z prodeje zboží            67,- 

Tržby z prodeje d. majetku         207,- 

Ostatní provozní výnosy                                       7.223,-                                        

Výnosy celkem     31.292,- 

 

Hospodářský výsledek v tis. Kč:                 190,- 

 

b) Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. 

 
Výsledek hospodaření za r. 2017 

Náklady v tis. Kč 

Spotřeba  materiálu                                                  284,- 

Spotřeba plynu a el. energie                                 455,- 

Spotřeba vody           115,- 

Opravy a udržování                                                         21,- 

Ostatní služby                                         4.517,- 

Mzdy                                                                      2.960,- 

Soc. a zdr. poj., ost. soc. náklady                      1.108,- 

Ostatní provozní a finanční náklady )                 166,- 

Náklady celkem       9.626,- 

 

Výnosy v tis. Kč                                                             

Tržby z prodeje služeb                             4.234,- 

Ostatní provozní výnosy                                       5.534,-                                        

Výnosy celkem       9.768,- 

 

Hospodářský výsledek:          142.164,44 Kč 
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c) Anima Čáslav, o.p.s. 
 

Anima Čáslav, o.p.s. Schválený 

rozpočet 2016 

Schválený 

rozpočet 2017 

Skutečné 

čerpání 2017 

PŘÍJMY v tis. Kč 

 

Příspěvek ze stát. rozpočtu               2.446,00               2.653,00               3.925,00 

Příspěvek zřizovatele               3.487,00               3.847,00               3.210,00 

Ostatní příjmy – vlastní příjmy               1.650,00               1.900,00               2.484,00 

Doplňková činnost                  340,00                  320,00                  355,00 

Poplatek obcí                   740,00                  740,00                  694,00 

Zúčtování fondů, ostatní výnosy                      0,00                      0,00                  262,00 

Příjmy celkem               8.663,00               9.460,00             10.930,00 

VÝDAJE v tis. Kč 

 

Mzdové náklady + OPPP               4.900,00               5.200,00               6.105,00 

Zákonné odvody – ZP, SP               1.720,00               1.820,00               2.054,00 

FKSP (stravenky)                  100,00                  100,00                    81,00 

Zákonné pojištění odpovědnosti                    20,00                    20,00                    26,00 

Nájemné                      2,00                  360,00                  387,00 

Opravy a údržba                    90,00                    90,00                  133,00 

Spotřeba plynu                    30,00                    30,00                    12,00 

Spotřeba el. energie                    90,00                    90,00                    83,00 

Vodné, stočné, srážková voda                    90,00                    70,00                    32,00 

Pohonné hmoty (sekání…)                  190,00                  190,00                  187,00 

Všeobecný materiál (+ ostatní materiál)                  180,00                  180,00                    79,00 

DDHM                    50,00                    50,00                  101,00 

Knihy, tisk                      5,00                      4,00                      1,00 

Kancelářské potřeby                    70,00                    70,00                    66,00 

Potraviny                      0,00                      0,00                  148,00 

Telefony, internet                    80,00                    80,00                    58,00 

Poštovné                      5,00                      5,00                      3,00 

Ostatní služby (revize, ekon. servis, restaurát. 

práce, údržba software, poplatky CCS + zák. 

poj. odpovědnosti) 

 

                 350,00 

 

                 350,00 

 

                 567,00 

Ostatní služby – služby BTH                    85,00                    85,00                    71,00 

Ochranné pracovní pomůcky                    40,00                    40,00                      2,00 

Cestovné                    30,00                    30,00                      5,00 

Vzdělávání (školení)                    50,00                    50,00                    46,00 

Bankovní poplatky                      6,00                      6,00                      5,00 

Odpisy                    60,00                  160,00                  356,00 

Ostatní nespecifikované náklady – pojištění 

budov a automobilů, členské poplatky, repr. 

fond, sil. daň 

                     

                   70,00 

 

                   80,00 

                 

                   77,00 

Náklady doplňkové činnosti                  350,00                  300,00                  278,00 

Výdaje celkem               8.663,00               9.460,00             10.963,00 

 

Komentář: 

- v průběhu roku 2017 byly ze zákona opakovaně navýšeny mzdy pracovníků v přímé péči 

- v průběhu roku 2017 byly v souladu s vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb. navýšeny úhrady  

  za poskytované služby 

- záporný hospodářský výsledek byl vyrovnán z prostředků rezervního fondu. 

 


























































































































