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Město Jevíčko dosáhlo: 
 
v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 
daňové příjmy: 
nedaňové příjmy 
kapitálové příjmy: 
přijaté dotace: 
 
celkové příjmy: 
 

25.509,29 
  6.455,61       
  2.735,84 
 11.242,82 
 
45.943,56 

26.570,67 
  7.325,71      
  1.425,86 
13.658,37 
 
48.980,62 

běžné výdaje: 
kapitálové výdaje: 
 
celkové výdaje 
 

  41.845,62 
  4.327,79 
 
46.173,41 

35.015,91 
18.281,32 
 
53.297,22 

 
Přehled půjček, úvěrů v roce 2010  
přijaté půjčky, úvěry:     4.657,08  tis. Kč 
uhrazené splátky jistin    1.810,15  tis. Kč 
 
Přehled hospodaření  v tis. Kč včetně přijatých úvěrů a splátek jistin v roce 2010 : 

 
 
 
 
 

 
V roce 2010 mělo Město Jevíčko příjmy nižší oproti výdajům o 2.485,13 tis. Kč. Na krytí 
těchto výdajů byly použity prostředky ušetřené z minulých let. O tuto částku se nám snížily 
prostředky na účtech:  
 

stav na účtech k 31.12.2009 stav na účtech k 31.12.2010 
3.450.139,12 Kč 
 

964.997,47 Kč 
 

 
V roce 2010 činily splátky jistin 1.810,15   tis. Kč.  
Město Jevíčko splácelo v roce 2010 následující úvěry a půjčky: 

- Státnímu fondu životního prostředí – rekonstrukce ČOV  
- Českomoravské hypoteční bance – nájemní byty 
- ČS a.s. - dotační spolupodíl na financování „Rekonstrukce stravovadla“ 
- ČS a.s. – rekonstrukce zdravotního střediska 

 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 

Rozpočet v tis. Kč 
včetně financování 

Rok 2008 Rok 2009 
schválený upravený schválený upravený 

 
Příjmy 
Výdaje 

33.774,60 
33.774,60 

53.034,45 
53.034,45 

39.206,86 
39.206,86  

48.303,42 
48.303,42 

celkové příjmy   
půjčené prostř. 
mzdy prosinec 2010 

48.980,62 
  4.657,08       

celkové výdaje 
splátky jistin 

53.297,22 
  1.810,15 
  1.015,46 

celkem 53.637,70 celkem 56.122,83 
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Komentář k příjmům: 
 
Daňové příjmy 
 
Sdílené daně 
Na celkových příjmech se významným způsobem podílejí tzv. sdílené daně. Celostátně 
nepříznivé plnění sdílených daní se odrazilo i na plnění rozpočtu města. Z tohoto důvodu 
zastupitelstvo města v průběhu roku rozpočet daňových příjmů snižovalo. 
V roce 2009 Město Jevíčko obdrželo ze sdílených daní částku 20.917,44 tis. Kč. Tato částka 
je oproti roku 2008  nižší o 4.485,94 tis. Kč.  
Kromě daně z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, kde došlo k navýšení o 89,62 tis. 
Kč, byly v roce 2009  výnosy ze  všech druhů sdílených daní oproti roku 2008 nižší. 
 
Místní daně a poplatky 
Také u výběru místních poplatků došlo oproti roku 2008 k mírnému poklesu. V roce 2009 
činily příjmy z místních daní a poplatků 1.870,12 tis. Kč, v roce 2008 byly tyto příjmy           
o 69,37 tis. Kč vyšší. 
K největšímu poklesu došlo u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj – nižší výběr o 
111,05 tis. Kč,  k dalšímu snížení došlo u poplatku za užívání veřejného prostranství. Výběr  
ostatních daní a poplatků  se mírně zvýšil.  
  
Celkem se daňové příjmy se za rok 2009 snížily oproti minulému roku o 4.240,71 tis. Kč a 
tvořily z celkových příjmů 53%.  
 
Nedaňové příjmy 
Nedaňové příjmy činily v roce 2009 celkem 6.455,61 tis. Kč.  
Největší podíl z nedaňových příjmů činí příjmy z poskytování služeb a výrobků. V roce 2009 
příjmy za poskytování služeb a výrobků dosáhly částky  2.400,35 tis. Kč. Tyto peníze město 
získalo např. za prodej dřeva, za práce plošinou, za reklamu, patří sem také tržby z kulturních 
akcí, tržby z ubytovny... 
Významnou složku nedaňových příjmů tvoří také příjmy z pronájmu, které  v roce 2009 byly 
ve výši 2.093,63 tis. Kč.    
Nedaňové příjmy roku 2008 činily celkem  5.991,48 tis. Kč. 
 
Kapitálové příjmy 
  
Přehled kapitálových příjmů v tis. Kč Rok 2008 Rok 2009 
Příjmy z prodeje pozemků -pol. 3111 
Příjmy z prodeje ost. nem.-pol.3112 
Příjmy z prod. dlouh. hm. maj.-pol.3113  
Dary na poříz.dlouh. maj.-pol. 3121 

2. 484,31 
1. 758,00 
    246,30 
    120,00  

2. 406,44 
        0,00 
    268,40 
      61,00  

Celkem 4.608,61  2.735,84  
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V roce 2009 město obdrželo kapitálové příjmy: 
- Za prodej pozemků, zejména stavebních míst v lokalitě Panské pole –položka 311. 
- Za prodej vodovodních a kanalizačních přípojek v lokalitě Panské pole-položka 

3113 
- Dar od obyvatel, jako příspěvek na zhotovení zpevněné plochy před garážemi, ul. 

Okružní II- položka 3121 
 
 
Přijaté dotace 
Z celkových příjmů města činily přijaté dotace 11.242,82 tis. Kč, tj. 23 % z celkových příjmů 
(v roce 2008 činily přijaté dotace 16 % z celkových příjmů, což bylo 8.704,18 tis. Kč).  
 

Přehled dotací v tis. Kč Pol. Rok 2008 Rok 2009 

neinv. přijaté dot. z všeob. pokl. správy SR  
neinv. přijaté dot. ze SR v rámci dot. vztahu 
ost. neinv. přijaté dotace se SR 
neinv. dotace od obcí 
neinv. dotace od krajů 
převody z vlastních fondů hosp. činnosti 
inv. přijaté transfery ze  SR 
inv. dotace od krajů  
 

4111 
4112 
4116 
4121 
4122 
4131 
4211 
4222 
 

   306,12 
3.518,00 
3.662,82 
   501,65 
   616,62 
       0,00 
       0,00 
      98,98 
 

   538,67 
3.601,80 
4.313,15 
   557,99 
   400,00 
   531,20 
   300,00 
1.000,00 
        
      

 
Položka 4111 byla určena v roce 2009 na financování výdajů souvisejících s konáním voleb 
do Evropského parlamentu a  na dofinancování příspěvku na výkon státní správy obcí.  
 
Položku 4112 tvořily v roce 2009 dotace poskytnuté od Pardubického kraje na výkon státní 
správy, příspěvek na školství a na zřízenou knihovnu. 
 
Položku 4116 tvořily dotace poskytnuté: 
- od Ministerstva práce a sociálních věcí, na sociální dávky a na činnost peč. služby  
- od Ministerstva kultury na obnovu památek  
- od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce  
- od Ministerstva kultury prostřednictvím kraje na realizaci projektů knihovny 
- od Ministerstva vnitra na vybavení kontaktních míst veřejné správy Czech POINT 

 
Položka 4121 byly dotace poskytnuté od okolních obcí za pečovatelské služby                        
a za neinvestiční náklady na provoz MŠ a ZŠ za dojíždějící žáky. 
 
Položku 4122 tvořily dotace poskytnuté z Pardubického kraje na činnost hasičů, grant na 
konání festivalu dechové hudby a přehlídky Malohanácký harmonikář, grant na vydání 
publikace Městská věž Jevíčko, grant určený pro ZŠ, dotace na činnost a provoz informačního 
centra a dotace na výdaje spojené s hospodařením v lesích. 
 
Položku 4131 tvoří částka, která byla převedena z účtu hospodářské činnosti. Hospodářské 
činnosti byly v roce 2009 převedeny do rozpočtového hospodaření z důvodu jednodušší 
evidence DPH.   
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Položka 4211- částka 300 tis. Kč byla určena pořízení interaktivních tabulí pro ZŠ 
 
Položku 4222 tvořila v roce 2009 investiční dotace od kraje určená na rekonstrukci místní 
komunikace ulice Pod Zahradami.  
 
Všechny dotace byly řádně vyúčtovány. Z dotace určené na činnost pečovatelské služby bylo 
vráceno  1.294,- Kč. Ostatní dotace byly vyčerpány. 
Dotace určená na sociální dávky byla přečerpána o 19.604,- Kč. Tato částka bude městu 
vrácena do rozpočtu v průběhu roku 2010. 
 
 
Komentář k výdajům: 
 
Běžné výdaje 
Běžné výdaje dosáhly v roce 2009 částky 41.845,62 tis. Kč, v roce 2008 dosáhly 38.533,54 
tis. Kč. Navýšení běžných výdajů o 3.312,08 tis. Kč bylo způsobeno také vyšším objemem 
oprav o 2.412,09 tis. Kč proti minulému roku. Opravy v roce 2009 činily celkem          
9.100,60 tis. Kč. 
 
Nejvyšší částky na opravy byly použity v roce 2009 na: 

- opravu komunikací -2.257,49 tis. Kč 
- opravy klášter – 1736,52 tis. Kč  
- oprava v MŠ – 1.618,73 tis. Kč. 
- oprava zámeček – 1.097,37 tis. Kč  

 
Město Jevíčko poskytlo v roce 2009 neinvestiční transfery, dotace, příspěvky  příspěvkovým 
organizacím, neziskovým organizacím, veřejnoprávním subjektům, veřejným rozpočtům 
v celkové výši 7.664,31 tis. Kč. V roce 2008 tyto výdaje byly ve výši 7.384,82 tis. Kč.  
 
V roce 2008 běžné výdaje tvořily 73% z celkových výdajů, v roce 2009 tvořily běžné výdaje 
86,63% celkových výdajů.   
 
Mzdové výdaje 
V roce 2008 mzdové výdaje tvořily 11.206,72 tis. Kč – 29,1  % z běžných výdajů. V roce 
2009 dosáhly mzdové výdaje částky 11.077,79 tis. Kč, což je 26,5 % z běžných výdajů. 
 
Nejvyšší mzdové výdaje  byly v odvětví: 

- Činnost místní správy – 5.224,46 tis. Kč 
- Komunální služby a územní rozvoj – 1.456,60 tis. Kč 
- Zastupitelstvo obcí – 985,20 tis. Kč. 

 
Kapitálové výdaje 
V roce 2009 kapitálové výdaje činily z celkových výdajů 8,96 % - 4.327,79  tis. Kč, v roce 
2008 činil podíl kapitálových výdajů 18 % - 9.724,70,02 tis. Kč. Největší částka kapitálových 
výdajů byla v roce 2009 investována ne revitalizaci náměstí - 1.053,36 tis. Kč, do odvětví 
komunální služby a územní rozvoj (Panské pole, nákup pozemků) – 704,82 tis. Kč a na 
úpravu bytové jednotky na pečovatelské službě-558,66 tis. Kč. 
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Stavy účtů k 31.12.2009 v Kč: 
 
Běžný účet u KB 2.825.052,91  
Běžný účet u KB-SFŽP           2.611,77 
Běžný účet u ČS      16.959,60  
Běžný účet u Hypoteční banky          111 .562,49  
Sociální fond   181.248,59  
Fond rozvoje a bydlení    312 703,76 
 
   
Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2009: 
 
 
v  Kč    
  Rezervní fond Fond odměn výsl. hospodaření 
       
PBH 0,00 0,00 -87.422,77 
ZŠ 445,19 0,00 445,19 
MŠ 66.572,21 0,00 66.572,21 
 
Ztráta PBH bude uhrazena z rezervního fondu PBH a zbytek ve výši 53.422,00 Kč uhradí 
příspěvkové organizaci zřizovatel Město Jevíčko.  
 
 
Příloha: závěrečný účet - rok 2009 
 
 
 
zpracovala: Ing. Jana Bartuňková, finanční odbor, tel. 461 327 810 
schválil: Ing. Roman Müller, starosta 
 
 
 


