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ZZáávvěěrreeččnnýý  úúččeett  mměěssttaa  VVaammbbeerrkk  zzaa  rrookk  22001166  

  

(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 

 

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (v Kč) 
 
 

  

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

 

Plnění 

k 31.12.2016 

Třída 1 – daňové příjmy 54.337.000,00 55.660.773,00 59.145.676,79 

Třída 2 – nedaňové příjmy 10.207.000,00 10.354.204,00 11.259.652,79 

Třída 3 – kapitálové příjmy 200.000,00 200.000,00 1.547.444,89 

Třída 4 – přijaté dotace 3.380.600,00 6.133.955,00 6.134.717,89 

Příjmy celkem (po konsolidaci) 68.124.600,00 72.348.932,00 78.087.492,36 

Třída 5 – Běžné výdaje 65.873.022,00 68.792.575,00 60.562.223,50 

Třída 6 – Kapitálové výdaje 9.485.000,00 11.432.700,00 7.459.209,31 

Výdaje celkem (po konsolidaci) 75.358.022,00 80.225.275,00 68.021.432,81 

Saldo: Příjmy – Výdaje (po konsolidaci) -7.233.422,00 -7.876.343,00 10.066.059,55 

Třída 8 - financování 7.233.422,00 7.876.343,00 -10.066.059,55 

Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 

Splátky úvěrů - 4.750.000,00 -  4.750.000,00 -  4.750.008,00 

Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech 11.983.422,00 12.626.343,00 -5.124.883,34 

Změna stavu dlouh. prostř. na bank. účtech 0,00 0,00 -299.989,54 

Opravné položky k peněžním operacím 0,00 0,00 108.821,33 

Financování celkem 7.233.422,00 7.876.343,00 -10.066.059,55 

 

 

Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou č. 1 (Fin 2-12M, období 13/2016). V roce 

2016 bylo plnění daňových příjmů o 4.808.676,79 Kč vyšší než předpoklad ve schváleném rozpočtu. 

Předpoklad vycházel ze zákona o daních, z odborného propočtu firmy Regionservis a skutečnosti roku 

2015. 

Nad rámec schválených příjmů na počátku roku 2016, město obdrželo vyšší příjmy ze zájmové činnosti 

v kultuře - příjmy z poskytnutých služeb a výrobků o 541.362,00 Kč, z prodeje ostatního dlouhodobého 

majetku o 373.450,89 Kč, z prodeje ostatních nemovitostí o 684.777,00 Kč, z pronájmu ostatních 

nemovitostí o 34.116,80 Kč (pronájem), u podpory produkční činnosti (lesy) o 109.840,00 Kč. 

Konečný zůstatek úvěru k 31.12.2016 od České spořitelny, a.s. činil 704.720,06 Kč a konečný zůstatek 

úvěru od Komerční banky, a.s. činil 11.806.229,51 Kč. 

 

 

 

2. Stav účelových fondů a finančních aktiv 
 

2.1 Fond rozvoje bydlení    stav k 31.12.2016  3.283.349,65 Kč 

Příjmy fondu tvoří příjmy ze splátek a úroků a prostředky z rozpočtu města podle rozhodnutí 

zastupitelstva města, výdajem fondu byly půjčky poskytnuté občanům dle Pravidel k poskytování půjček, 

tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ s účinností od 17.06.2015. 

V roce 2016 byly čerpány půjčky z FRB ve výši 350.000,00 Kč. Půjčky byly čerpány po sepsání a 

ověření ručitelských závazků a po zaregistrování zástavních smluv ve prospěch města. 
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2.2 Fond rezerv a rozvoje    stav k 31.12.2015  2.614.715,85 Kč 

S účinností od 09.12.2015 je postupováno dle schválených Pravidel k FONDU REZERV A ROZVOJE. 

Příjmy fondu tvoří a) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, vždy to jsou 

příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků. Příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků jsou poníženy o 

výdaje, které s prodejem bezprostředně souvisí (např. daň z převodu nemovitostí, geometrické plány, 

znalecké posudky, ostatní služby externích firem, apod.). Dále úroky připisované na výše uvedený účet a 

o dalších příjmech rozhoduje zastupitelstvo města.  

V roce 2016 byly do fondu rezerv a rozvoje přiděleny finanční prostředky ve výši 200.950 Kč dle 

Pravidel k FONDU REZERV A ROZVOJE. 

 

2.3 Sociální fond     stav k 31.12.2016      382.262,19 Kč 

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Směrnicí č. 13/2012,  schválenou Radou města dne 

24.10.2012 usnesení č. 51 v bodě č. 17 s platností od 24.10.2012.  

 

 

 

3. Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2016 (v Kč) 

 
Město vede Základní běžný účet:  v Komerční bance, a.s. Rychnov nad Kněžnou 

                                                      u České spořitelny, a.s. Vamberk 

           u České národní banky Praha 

      

Základní běžný účet     -      zůstatek k 31.12.2016                          12.652.460,14 

Pokladna                       -     zůstatek k 31.12.2016                                          0,00 

Běžné účty investic      -     zůstatek k 31.12.2016                            3.354.074,60 

 

 

 

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům 

veřejné úrovně (v Kč)  

 
Dotace do rozpočtu města za rok 2016 činily celkem 6.079.955,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich 

čerpání v průběhu roku 2016 je uveden v tabulce viz níže. 

Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpaná dotace z ministerstva financí na volby do zastupitelstva kraje 

ve výši 67.915,00 byla řádně vrácena dne 23.01.2017. 

 

 

 

Přijaté dotace v roce 2016 

 

 
 

POSKYTOVATEL ÚČEL 
ÚČELOVÝ 

ZNAK 
POLOŽKA 

ROZPOČET 

(v Kč) 

ČERPÁNÍ 

 (v  Kč) 

ČERPÁNÍ 

(v %) 

Ministerstvo financí Volby do zastupitelstva 

kraje 98193 4111     172.000,00     104.085,00 60,5 

Ministerstvo financí Souhrnný dotační vztah 

– dotace správa 
 4112   3.380.600,00  3.380.600,00 100 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

Operační program 

zaměstnanost 
13013 4116      745.417,00     745.417,00 100 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

Příspěvek na sociální 

práce  
13015 4116      244.000,00     244.000,00 100 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

Aktivní politika 

zaměstnanosti  
13101 4116      603.008,00     603.008,00 100 



3 

 

Ministerstvo vnitra 

 

Neinvestiční transfery 

krajům podle § 27 

zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně 

14004 4116        20.106,00        20.106,00 100 

Ministerstvo kultury Veřejné informační 

služby knihoven - 

neinvestice 

34053 4116        23.000,00        23.000,00 100 

Obce Neivn. přijaté transfery 

od obcí - Projednávání 

přestupků 

 4121       14.492,00       14.492,00 100 

Krajský úřad pro 

Královéhradecký kraj 

Krajkářské slavnosti 
 4122     50.000,00     50.000,00 100 

Krajský úřad pro 

Královéhradecký kraj 

Průtoková dotace pro 

ZŠ - Rozvoj talentů 
 4122     32.000,00     32.000,00 100 

Krajský úřad pro 

Královéhradecký kraj 

Dotace Pečovatelská 

služba 
 4122    605.000,00   605.000,00 100 

Státní fond životního 

prostředí 

Operační program 

životní prostředí (2007-

2013) - 

spolufinancování - IV 

Zateplení sportovní haly 

90877 4213        10.574,00       10.574,00 100 

Ministerstvo životního 

prostředí  

Podpora udržitelného 

využívání zdroje 

energie – program č. 

115 220 – EU – IV 

Zateplení sportovní haly 

15835 4216      179.758,00     179.758,00 100 

Celkem       6.079.955,00    6.012.040,00 98,9 

 

 

5. Přijaté dary  
 

V roce 2016 byly přijaty dary od MC Vamberecký dráček, z. o. ve výši 400 Kč a od KRPŠ při ZŠ 

Vamberk ve výši 600 Kč pro Městskou knihovnu Vamberk. 

 

6. Poskytnuté dotace a příspěvky (v Kč)     
 

Příspěvky v rámci schváleného rozpočtu nebo změn rozpočtu jsou zaznamenány na paragrafu 6171 

Činnost místní správy s příslušnou položkou.  

 

Domov Sv. Josefa v Žirči                                                                                       30.000,00       

Hospic Anežky České Červený Kostelec                                                                      25.000,00      

SDH Peklo                                                                                  29.354,00      

Farní charita                                                       50.000,00      

Od 5 K 10                                                              44.000,00     

Svaz včelařů Vamberk                                                                                  50.000,00      

Svaz tělesně postižených  15.000,00  

MC Vamberecký dráček 26.000,00     

ORION Rychnov nad Kněžnou                                                                          150.000,00      

Sdružení tajemníků                                                                                    1.500,00       

KRPŠ při ZŠ Vamberk 10.000,00                                                                                           

Divadelní spolek Zdobničan   30.000,00 

Tercia Volta Doudleby nad Orlicí                                                              5.000,00       

Svaz měst a obcí                                                                                                    13.236,80       

Mikroregion Rychnovsko                                                                   45.490,00       

Euroregion Cyklobusy       4.000,00 

STU-ART o. s.                                                                                                      75.000,00 

Spolek přátel historie Vamberka 6.000,00 

Svaz chovatelů poštovních holubů 8.000,00           

Péče o duševní zdraví 5.000,00 
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Domácí hospic Setkání 15.000,00 

Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou 24.000,00 

Římskokatolická farnost Vamberk 20.000,00 

Ing. Vladimír Sodomka (Exkurze do Prahy) 16.300,00 

Tomáš Hlávka (ozdravný řez stromu) 7.000,00 

Dušan Kučera (UNI BIG BAND) 30.000,00 

Luděk Vandas (reprezentace města v orientačním běhu) 20.000,00 

Junák, středisko Vamberk  27.200,00 

Oddíl orientačního běhu 97.600,00 

TJ Peklo nad Zdobnicí - nohejbal 106.500,00 

TJ Peklo nad Zdobnicí - stolní tenis 18.200,00 

TJ Sokol Vamberk - restaurování praporu 30.000,00 

TJ Sokol Vamberk - gymnastika 8.300,00 

TJ Sokol Vamberk - ocenění trenérů 42.000,00 

TJ Sokol Vamberk - streetball 5.500,00 

TJ Sokol Vamberk - Vamberecký lvíček 20.000,00 

TJ Sokol Vamberk - karate 36.600,00 

TJ Sokol Vamberk - župní závody 10.200,00 

TJ Sokol Vamberk - zajištění akcí 3.200,00 

TJ Sokol Vamberk - lanové centrum 4.400,00 

TJ Baník Vamberk - kopaná 234.000,00 

TJ Baník Vamberk - tenisová školička 15.600,00 

TJ Baník Vamberk - volejbalový oddíl 22.400,00 

TJ Baník Vamberk - tenisový oddíl 25.000,00 

TJ Baník Vamberk - stolní tenis veteráni 14.000,00 

TJ Baník Vamberk - žákovský stolní tenis 14.000,00 

TJ Baník Vamberk - stolní tenis 11.800,00 

TJ Baník Vamberk - oddíl florbalu 20.400,00 

TJ Baník Vamberk - taneční klub 21.200,00 

TJ Baník Vamberk - dětský sportovní den 10.000,00 

TJ Baník Vamberk - 110. výročí fotbalu 40.000,00 

TJ Baník Vamberk - vybavení a dresy pro žáky 11.000,00 

Celkem schváleno                                                                                                   1.603.980,80  

Vráceno: TJ Sokol Vamberk - streetball      5.500,00 

                  TJ Baník Vamberk - stolní tenis veteráni      2.413,00 

                  TJ Baník Vamberk - žákovský stolní tenis      1.251,00 

 

 

7. Inventarizace majetku, materiálových zásob, pohledávek a závazků (v Kč) 
 

Stálá aktiva 345.897.678,92 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 1 .361.260,80 

 

1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 277.937.852,63 

z toho: 

- budovy a stavby  (021)  227.968.758,64 

- pozemky (031)  31.023.333,69 

- umělecká díla (032)  5.505.236,00 

- samostatné movité věci (022)  8.297.201,70 

- drobný dlouhodobý majetek (028)  0,00 

- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)  5.021.952,60 

1.3 Dlouhodobý finanční majetek 37.941.373,00 

1.4 Dlouhodobé pohledávky 1.178.408,44 
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Oběžná aktiva 27.478.784,05                                  

2.1 Zásoby 27.993,20 

 

2.2 Krátkodobé pohledávky 5.090.008,42 

z toho:  

-odběratelé - neuhraz. nájmy a předepsané faktury (311)  756.590,90 

-poskytnuté zálohy – voda, elektřina, teplo, předplatné (314)  2.349.668,00 

-pohledávky za rozpočtové příjmy – předpis prodeje maj.na splátky (315)  272.194,05 

-pohledávky za zaměstnanci (335)  42.340,00 

-pohledávky za ústředními rozpočty (346)  70.000,00 

-náklady příštích období (381)  24.200,00 

-dohadné účty aktivní (388)  167.706,00 

-jiné pohledávky (377)  880.091,47 

 

2.3 Krátkodobý finanční majetek 22.360.782,43 

z toho: 

-základní běžný účet (231)  16.006.534,74 

-účty peněžních fondů (236) 6.280.327,69 

-ceniny (263)  73.920,00 

 

Aktiva celkem (brutto)  495.544.401,75 

Aktiva celkem po korekci 345.897.678,62 

              

                                                                              

Vlastní kapitál 323.354.242,60 

  

3.1 Jmění účetní jednotky 401.602.566,66 

3.2 Fondy účetní jednotky 7.442.631,13 

3.3 Výsledek hospodaření běžného účetního období  12.169.968,17 

3.4. Výsledek hospodaření předcházejicího účetního období (432)  14.473.730,63 

 

Dlouhodobé závazky 14.609.105,47 

 

Závazky krátkodobé 7.934.285,85 
z toho: 

-dodavatelé (321)  850.210,85 

-krátkodobé přijaté zálohy (324)  1.316.026,00 

-zaměstnanci (331)  990.794,00 

-závazky se soc.a zdrav.poj. (336)  380.919,00 

-daň z příjmů (341)  1.350.000,00 

-ostatní přímé daně (342)  135.554,00 

-přijaté zálohy na transfery (374)  67.915,00 

-výnosy příštích období (384)  948,00 

-dohadné účty pasivní (389)  2.241.684,00 

-ostatní krátkodobé závazky (378)  138.846,00 

Pasiva celkem 345.897.678,92 

 

 

8. Prodej nemovitého majetku (v Kč) 
 

Prodej pozemků 73.167,00 

Prodej ostatních nemovitostí  684.777,00                                                 

Záměry prodejů byly vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněny před schválením 

ZM. 
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9. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem (v Kč) 
 

Finanční vypořádání příspěvkových organizací  Mateřská škola Vamberk a Základní škola Vamberk bylo 

schváleno na 69. zasedání Rady města Vamberk dne 03.05.2017 v bodech č. 10 a 11. Finanční vypořádání 

příspěvkové organizace Správy sportovních zařízení bylo schváleno na 67. zasedání Rady města Vamberk 

dne 05.04.2017 v bodě č. 7. 

 

Základní škola Vamberk  
Výsledek hospodaření běžného účetního období 

- Hlavní činnost                   35.075,52 

- Hospodářská činnost                    1.336,50 

Fond kulturních a sociálních potřeb               170.684,13 

Rezervní fond           381.895,21 

Investiční fond                  103.782,50 

Fond odměn            20.457,40 

 

Základní škola Vamberk má veden v účetnictví majetek vlastní v hodnotě 100.000 Kč, který vykazuje 

v inventurách. Dále pak má majetek ve výpůjčce od zřizovatele – budovy a stavby 25.514.973,21Kč, 

DHM 469.155,43 Kč. 

 

Mateřská škola Vamberk  
Výsledek hospodaření běžného účetního období 

- Hlavní činnost                 105.146,90 

Fond kulturních a sociálních potřeb               114.104,00 

Rezervní fond                  611.550,54 

Investiční fond                             0,00 

Fond odměn         11.747,95 

 

Mateřská škola Vamberk má majetek ve výpůjčce od zřizovatele – budovy a stavby 18.085.882,60 Kč, M 

MŠ 83.461 Kč a DHM ŠJ 294.320 Kč. 

 

Správa sportovních zařízení 
 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

- Hlavní činnost                   -30.992,79 

Fond kulturních a sociálních potřeb                  24.294,00  

Rezervní fond                   268.144,73  

Investiční fond                              0,00  

     

Správa sportovních zařízení má majetek ve výpůjčce od zřizovatele v hodnotě 48.873.857,60 Kč a 

majetek ve správě 997.365,46 Kč. 

 

Vzhledem k tomu, že se u příspěvkových organizací jedná ve všech případech (majetek ve výpůjčce, 

majetek ve správě) o majetek zřizovatele - Města Vamberk, je inventarizován jako celek s majetkem 

města. 

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací, konkrétně Mateřské školy a Základní školy, 

včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u tajemnice Městského úřadu Vamberk a byly 

předloženy ke schválení na zasedání Rady města Vamberk č. 69 dne 03.05.2017. Roční závěrka zřízené 

příspěvkové organizace Správy sportovních zařízení včetně všech zákonem předepsaných výkazů je 

založena  taktéž u tajemnice Městského odboru Vamberk a byla schválena na 67. zasedání Rady města 

dne 05.04.2017. 

 

 

 



7 

 

10. Hospodaření organizace založené městem (v Kč)   

 

Vambekon s.r.o. Vamberk  
 

 

Výnosy 29.903.809,36  

Náklady 29.204.609,17 

Výsledek hospodaření 699.200,19 

Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku byly schváleny Radou města Vamberk, ve 

funkci zakladatele, dne 05.04.2017 na svém 67. zasedání v bodě č. 6. 

Roční účetní závěrka založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je uložena u 

tajemnice Městského úřadu Vamberk. 

 

 

Vamberecká voda s.r.o.  
 

 

Výnosy 11.631.060,00 

Náklady 10.965.238,90 

Výsledek hospodařen 665.821,10 

Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku byla schválena Radou města Vamberk ve 

funkci zakladatele dne 17.05.2017 na 71. zasedání v bodě č. 11. 

Roční účetní závěrka založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na u 

tajemnice Městského úřadu Vamberk. 

 

 

11. Zpráva o přezkoumání hospodaření Města Vamberk za rok  2016 
 

Audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ve dnech 21.11.2016 – 22.11.2016 a 

13.03.2017 – 15.03.2017. 

Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření 

územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí nebyly chyby a nedostatky. 

Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření Města Vamberk za rok 2016 je přílohou k závěrečnému 

účtu. 

Závěrečný účet včetně všech zákonem předepsaných výkazů je k nahlédnutí u tajemnice Městského úřadu 

Vamberk nebo na www.vamberk.cz v sekci Úřední deska.  

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohli občané uplatnit písemně do 06.06.2017, nebo ústně při jeho 

projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 07.06.2017. 

 

Závěrečný účet předkládá Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu. 

 

Závěrečný účet města byl schválen včetně všech příloh na 19. veřejném zasedání Zastupitelstva 

města Vamberk v bodě č. 2) dne 07.06.2017. 

 

Ve Vamberku dne 08.06.2017                                         

 

 

Rudolf Futter, v. r. 

starosta města 

 
 
Vyvěšeno dne:        21.06.2017 

Bude sejmuto dne:  14.06.2018 

Sejmuto dne: 

http://www.vamberk.cz/

