
upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost

58 122,00 67 013,00 68 323,00 90 010,00 22 997,00 134,32

57 122,00 65 676,00 63 540,00 70 815,00 5 139,00 107,82

75 724,00 59 181,00 111 683,00 98 233,00 39 052,00 165,99

74 724,00 57 845,00 106 900,00 79 038,00 21 193,00 136,64

17 602,00 -7 831,00 43 360,00 8 223,00 16 054,00 -105,01

-17 602,00 7 832,00 -43 360,00 -8 223,00 -16 055,00 -104,99

-17 602,00 7 831,00 -43 360,00 -8 223,00 -16 054,00 -105,01

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. 

Počet změn rozpočtu 196 a provedených rozpočtových opatření 22.

Objem RO v Kč v příjmech 16 610 646,80 a objem RO v Kč ve výdajích 60 098 863,00

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 12 028 512,80 Kča výdajích 55 516 729,00 Kč.

Vzniklý schodek Kč  -8 223 079,17 Kč

Zůstatek na všech účtech celkem Kč 24.213.992,33

z toho na ZBÚ 23.150.851,30 Kč

na jiných účtech  - účet dle zákona 185/2001 sb., 49.150,83 Kč

na fondech : Sociální fond je součástí ZBÚ  (331.513,05 Kč)

                    Fond obnovy vodohospodářského majetku : 1.013.990,20 Kč

Během roku 2017 město Mladá Vožice získalo mimo jiné dotace na zateplení 3 bytových domů, na 2 auta pro SDH 

a na vybudování přestupního terminálu na Husově náměstí, na tyto akce má město předjednány úvěry na 

předfinancování, které budou spláceny po obdržení dotací. Tyto akce většinou nejsou dokončeny v r.2017, částečně 

přecházejí do r.2018.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho 

vzniku, stav peněžních prostředků).

Rozpočet na r. 2017 byl schválen jako přebytkový, schválenými rozpočtovými opatřeními během roku byl změněn 

na schodkový - zapojení financování - výsledek hospodaření min.let + úvěry na předfinancování dotací. Vzniklý 

schodek rozpočtu je nižší, než rozpočtovaný, včechny plánované akce nebyly v r.2017 dokončeny a částečně 

přecházejí do roku 2018.

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše 

s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích.

Příjmy po konsolidaci

Nekonsolidované výdaje

Výdaje po konsolidaci

Financování - třída 8

Podstatné změny rozpočtu: Převedení výsledku hospodaření roku 2016 do výdajů a rezervy, zařazování konkrétních 

částek dle vysoutěžené ceny na jednotlivé akce, zařazování získaných dotací, apod.

Hodnotící zprávy za rok 2017 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za město 

Mladá Vožice  Jihočeského kraje

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu

 v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Saldo-HV před konsolidací

Saldo-HV po konsolidací

Nekonsolidované příjmy

2016 2017
Ukazatel rozpočtu                      

v tis. Kč

Rozdíl 

skutečnosti          

2017-2016

% plnění 

2017/2016



Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. 2017 je 7.019.904,00 Kč

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.

upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost

35 385,00 43 107,00 40 883,00 44 598,00 1 491,00 103,46

13 651,00 14 192,00 14 531,00 18 085,00 3 893,00 127,43

99,00 437,00 0,00 6,00 -431,00 1,37

49 135,00 57 736,00 55 414,00 62 689,00 4 953,00 108,58

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. 

upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost

49 135,00 57 736,00 55 414,00 62 689,00 4 953,00 108,58

4 953,00 4 953,00 4 799,00 4 799,00 -154,00 96,89

2 544,00 2 544,00 3 327,00 3 327,00 783,00 130,78

491,00 442,00 0,00 0,00 -442,00 0,00

57 123,00 65 675,00 63 540,00 70 815,00 5 140,00 107,83

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017 v Kč

UZ Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl

98008 30 000,00 29 272,43 727,57

98071 91 000,00 91 000,00 0,00

13015 90 000,00 90 000,00 0,00

13013 143 844,00 158 844,00 -15 000,00

13101 294 433,00 310 433,00 -16 000,00

13305 403 000,00 403 000,00 0,00

29014 44 406,00

29996 1 061 000,00 1 061 000,00 0,00

X

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017 v Kč

UZ Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl

416 191 000,00 191 000,00 0,00

náklady předem

Označení účelové dotace

DP - podpora sportu - op.2

Označení účelové dotace

Celkem ze státního rozpočtu v Kč

přípravná fáze volby prezidenta

Volby do PS Parlamentu ČR

Dotace na výkon sociální práce

přísp.na obnovu, zajištění a výchovu porostů

dotace od ÚP

Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP

dotace MPSV na sociální služby

Oprava a odbahnění požární nádrže - Janov

Vlastní příjmy celkem

Neinvest. dotace celkem

Investiční dotace celkem

Ostatní, jiné příjmy celkem

Celkem příjmy po konsolid.

Kapitálové příjmy jsou každoročně jiné, dáno zájmem kupujících.

Ukazatel rozpočtu po 

konsolidaci v tis. Kč

2016 2017 Rozdíl 

skutečnosti          

2017-2016

% plnění 

2017/2016

Vlastní nedaňové

Vlastní kapitálové

Celkem vlastní příjmy

Vlastní příjmy po 

konsolidaci v tis. Kč

2016 2017 Rozdíl 

skutečnosti          

2017-2016

% plnění 

2017/2016

Daňové

Samostatný účet rezervního fondu město nemá, prostředky jsou na ZBÚ, odkud jsou přes pol. 8115 zapojovány do 

výdajů. V r. 2016 byl zřízen fond obnovy vodohospodářského majetku, v r. 2017 z něj bylo čerpáno na akce: 

obnova vody a kanalizace v ulici Matěje z Janova 753.596,-Kč ( stavební část bez DPH), oprava vody a kanalizace 

Voračického předměstí 1.628.538,-Kč ( stavební část bez DPH).Sociální fond je součástí rozpočtu a v roce 2017 

bylo použito 165.974,-Kč. Město v roce 2017 čerpalo nový úvěr na předfinancování akcí: Pořízení techniky pro 

řešení situací spojených s námrazou a sněh.srážkami SDH Mladá Vožice ve výši 1.436.023,80 Kč, ten byl splacen 

ještě v r.2017 po proplacení dotace, na akci: Pořízení techniky pro řešení situací spojených s extrémním suchem 

SDH Mladá Vožice ve výši 6.688.986,30 Kč - bude splacen v r.2018 po proplacení dotace. Město řádně splácí úvěr 

na zateplení zdravotního střediska, stav k 31.12.2017 je 330.917,70 Kč



437 63 328,00

439 270 000,00

439 800 000,00 800 000,00
částka 240tis. 

bude vyplacena 

až v r.2018

710 172 000,00 172 000,00 0,00

710 43 000,00 43 000,00 0,00

X

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017 v Kč

UZ Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl

90190 31 589,00

X 31 589,00

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.

upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost

53 657,00 42 537,00 52 201,00 43 868,00 1 331,00 103,13

21 067,00 15 308,00 54 700,00 35 170,00 19 862,00 229,75

Analýza kapitálových výdajů v Kč

Položka upr. rozpočet skutečnost rozdíl

Celkem ze státních fondů v Kč

Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč

náklady r.2016-dopl.dle smluv 

v r.2017

Oprava místních komunikací Stará Vožice

náklady předem

doplatek dle smlouvy

Označení účelové dotace

dotace SFŽP - doplatky neinvestiční - doplatky dle 

smlouvy k UZ 90104-ochrana přírody-sadové úpravy 

kom.Obětí nacismu a sídliště Souhradí

přísp. na hospodaření v lesích

DP Rozvoj hospodářsky slabých oblastí - centrum služeb

DP Rozvoj hospodářsky slabých oblastí - startovací byt

Oprava střechy - sál Noskov

8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů 

a z rozpočtu kraje. 

Dotační prostředky byly použity v souladu s jednotlivými dotačními tituly. Za r. 2017 vrací město při finančním 

vypořádání 727,57 Kč - nevyčerpané prostředky u UZ 98008 - přípravná fáze volby prezidenta. Dotace od úřadu 

práce jsou poskytovány až zpětně, na základě vyúčtování - u UZ 13013 budou prostředky za prosinec 2017 

vyplaceny až v lednu 2018, u UZ 13101 byly prostředky za prosinec2016 vyplaceny v lednu 2017, prostředky za 

prosinec 2017 budou vyplaceny až v lednu 2018. Pokud jde o UZ 439, byly doplaceny prostředky ze sml. na 

centrum služeb. U nové smlouvy na startovací byt bude II. část dotace dle smlouvy vyplacena až v r. 2018 ( 

240.000,-Kč).

Ukazatel rozpočtu po 

konsolidaci v tis. Kč

2016 2017 Rozdíl 

skutečnosti          

2017-2016

% plnění 

2017/2016

Běžné výdaje celkem

Kapitálové výdaje celkem

V r.2017 se pokračovalo v opravách komunikací, započala realizace více investičních projektů - zakoupení 

automobilů pro SDH, snížení energet.náročnosti bytových domů č.p. 379, 380, 111, vybudování přestupního 

terminálu na Husově náměstí,…

Kapitálový výdaj



61 53 353,00 35 170,00 18 183,00

62

63 1 347,00 0,00 1 347,00

64

X 54 700,00 35 170,00

Město Mladá Vožice v roce 2017 nečerpalo žádné prostředky na řešení následků živelních katasrof.

Odvětví
Počet 

ziskových 

Počet 

ztrátových

Školství 1,00

Kultura

Zdravotnic.

Sociální

Ostatní

Celkem

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku. 

Vypracovala: Jana Rašková

V Mladé Vožici 2.2.2018

Kapitálové výdaje celkem

pol.6121 - stavební akce - 24861 

tis.Kč, zejména chodník k IDSC, 

komunikace Voračic.předm, M.z 

Janova, zateplení č.p.379,380,111, 

přestupní terminál Husovo nám,…, 

pol.6122 stroje a zařízení - 295 tis. 

Kč, 6123 - dopravní prostředky - 

9644,-tis. Kč - DA hasiči, CAS 

hasiči, auto peč.služba, pol. 6130 - 

pozemky 288 tis.Kč, pol.6142 - 

nadlimitní věcná břemena 82 tis. Kč.

invest.příspěvek SÚS JČ kraje na 

rekonstrukci komunikace Běleč - 

Janov - akce přesunuta do r.2018

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a 

mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. 

11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. 

Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na 

celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. 

Celkový zisk v Kč Celková ztráta v Kč

747.862,76 Kč

Město nemělo v průběhu roku 2017 problémy s hospodařením, v r.2017 byly podepsány nové úvěrové smlouvy na 

předfinancování dotačních akcí, které jsou spláceny jednorázově vždy po obdržení dotace, úvěr na zateplení 

zdravotního střediska je řádně splácen.Při sestavování rozpočtu na rok 2017 byly zařazeny jen ty akce, které již 

byly vysoutěženy. Prostředky na další akce byly zařazovány postupně po vysoutěžení konečné ceny z rozpočtové 

rezervy, za tím účelem ponechané při schvalování rozpočtu.

Část zisku bude použita na úhradu ztráty z r.2015 ( usnesení Rady města č. 97/2016 ze dne 7.4.2016 - zbývá k 

úhradě 666.195,69 Kč)


