Č. j. SMI/1351/EK/18/LN

Město Smiřice

Sousoší svatého Jana Nepomuckého je dílem okruhu nebo školy Matyáše Bernarda Brauna a jeho vznik je datován do 30. let 18. století.
V letech 2015 až 2017 proběhly na díle kompletní restaurátorské práce, které byly téměř z 50 % financovány z Programu obnovy
kulturních památek Ministerstva kultury ČR. Na celkových nákladech ve výši 245 600 Kč se město Smiřice podílelo částkou 128 600 Kč.

Závěrečný účet za rok 2017
(zpracovaný v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů)

Zastupitelstvo města Smiřice schválilo rozpočet města
Smiřice na rok 2017 svým usnesením přijatým na
13. zasedání dne 12. prosince 2016 evidovaným pod bodem
8/13/16.
Rozpočet města Smiřice za rok 2017 vykázal k 31. 12. 2017 kladný zůstatek finančních
prostředků. Tento stav byl ovlivněn níže uvedenými skutečnostmi:







výrazným přeplněním daňových příjmů u všech druhů daní včetně daně z hazardních
her, správních poplatků, místních poplatků i neinvestičních přijatých transferů od obcí
(R-1 plán 33 656 220 Kč; R-2 upraveno 35 432 540 Kč; skutečnost 39 209 371,83
Kč).
přeplněním schváleného rozpočtu na některých paragrafech a rozpočtových položkách
v příjmové oblasti rozpočtu (nejvýrazněji na paragrafu 3639 Komunální služby
a územní rozvoj, RP 3111 Příjmy z prodeje pozemků – R-1 plán 500 000 Kč; R-2
upraveno 2 777 790 Kč; skutečnost 3 012 724,52 Kč)
nedočerpáním nastavených rozpočtových výdajů do hranice 100 % na některých
paragrafech a rozpočtových položkách (nejvýrazněji např. na paragrafech 2212
Silnice, 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n.)
důsledným dodržováním zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při čerpání
výdajové části rozpočtu ÚSC.

Rezervní fond na konci roku 2017 vykázal nulový zůstatek.
/údaje v tis. Kč/
SR

UR

Skutečnost

Příjmová část po konsolidaci

44 098

53 951

53 913

99,93

Výdajová část po konsolidaci

57 596

60 188

58 030

96,41

Celkem saldo příjmy – výdaje

13 498

- 6 237

- 4 117

66,01

Financování :
prostředky min. let
dlouhodobé půjčené prostředky

13 498

6 237

4 117

66,01

% UR

V roce 2017 bylo realizováno celkem šest akcí neinvestičního charakteru, na jejichž
financování se společně s ÚP ČR podílelo MPSV ČR, MV ČR, MF ČR a MK ČR. Jednalo se
o tyto akce:

1. Aktivní politika zaměstnanosti

Dotace ÚP ČR
Vlastní zdroje
Celkem náklady

280 873,00 Kč
30 148,00 Kč
311 021,00 Kč

2. Dotace na výkon sociální práce

Dotace MPSV ČR

528 000,00 Kč

3. Neinvestiční dotace v požární ochraně

Dotace MVČR (VÚSC)

4. Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP

Dotace MKČR
Vlastní zdroje
Celkem náklady

344 000,00 Kč
118 830,00 Kč
462 830,00 Kč

5. Volby do PS Parlamentu ČR

Dotace MFČR
Vlastní zdroje
Celkem náklady

55 401,00 Kč
31 631,85 Kč
87 032,85 Kč

6. Volby prezidenta ČR

Dotace MFČR

30 000,00 Kč

55 014,97 Kč

V průběhu roku 2017 bylo navrženo a provedeno celkem 7 změn rozpočtu
a 14 rozpočtových opatření na základě čehož byla příjmová část rozpočtu navýšena na
částku 62 013 tis. Kč a výdajová část navýšena na částku 60 512 tis. Kč. Rozdíl mezi
P a V tvoří částka určená v roce 2017 na financování úvěrů ve výši 1 501 tis. Kč.
Pozn. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ včetně dalších
výkazů.
Majetek ÚSC








Stav dlouhodobého hmotného majetku vč. pozemků k 31. 12. 2017
bytové budovy
27 427 tis. Kč
nebytové budovy
148 764 tis. Kč
ostatní stavby (inženýrská díla)
83 273 tis. Kč
dopravní prostředky
5 986 tis. Kč
stroje, přístroje, zařízení aj.
19 322 tis. Kč
pozemky vč. lesních a ložisek nerost. surovin
32 659 tis. Kč
umělecká díla a předměty
138 tis. Kč
Celkem

317 569 tis. Kč

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vč. pozemků v roce 2017
1. bytové budovy
0 tis. Kč
2. nebytové budovy
2 255 tis. Kč
3. ostatní stavby (inženýrská díla)
23 336 tis. Kč
4. dopravní prostředky
380 tis. Kč
5. stroje, přístroje, zařízení aj.
1 084 tis. Kč
6. pozemky vč. lesních a ložisek nerost. surovin
2 037 tis. Kč
Celkem

29 092 tis. Kč

Ad. 1.
Hodnota majetku u bytových jednotek se snížila. V roce 2017 došlo k prodeji bytu v ulici
Mlýnská 111 fyzické osobě.

Ad. 2.
Z uvedené částky 2 255 tis. Kč směřovalo 1 380 tis. Kč do objektů ZŠ Smiřice. Nová
sportovní podlaha v tělocvičně byla pořízená za 1 185 tis. Kč a 195 tis. Kč stála výměna
hlavních vchodových dveří před prostory školních šaten. V roce 2016 zahájené budování
dílenských prostor požární stanice se podařilo vynaložením částky 618 tis. Kč v tomto roce
dokončit. Další navýšení hodnoty budovy MŠ Smiřice o výměnu oken za 256 tis. Kč se
uskutečnilo v čp. 478 Kršovka (jesle).

Ad. 3.
Společně s nedokončeným dlouhodobým hmotným majetkem v roce 2016 se v roce 2017
podařilo do účetnictví zařadit majetek přesahující částku 23 336 tis. Kč. Největší objem
prostředků byl proinvestován v lokalitě Nám. Míru a jeho nejbližším okolí. Z částky 13 448
tis. (58 % z celkového objemu) bylo 7 060 tis. Kč použito na rekonstrukci zpevněné plochy u
základní školy. Zařazením do užívání vodního prvku se navýšila hodnota náměstí o další
3 795 tis. Kč. Stejně tomu bylo při navýšení hodnoty laviček kolem stromů za 278 tis. Kč. Za
inženýrské sítě, spočívající konkrétně ve vodovodní přípojce, dešťové a splaškové kanalizace,
se vydalo přes 1 138 tis. Kč. Téměř obdobnou částku, přesně 1 177 tis. Kč, stálo nové veřejné
osvětlení. Druhým nejobjemnějším vydáním byly investice do chodníků v celkové částce
6 647 tis. Kč. Částečným čerpáním z poskytnutého úvěru (4 670 tis. Kč) se rekonstruovaly
chodníky v ulici Gen. Govorova. Zpevněná plocha vybudovaná mezi objekty DPS byla
pořízena za 488 tis. Kč. Navýšením hodnoty o zábradlí před čp. 46 se zvýšila hodnota
chodníku v ulici Hankova o 58 tis. Kč. Na parkovací plochy bylo spotřebovány 2 878 tis. Kč.
Parkoviště mezi prodejnou u Brožů a služebnou Policie ČR stálo 1 242 tis. Kč. Druhá
parkovací plocha vybudovaná v ulicích Kršovka a Ed. Karla pak přišla na 1 636 tis. Kč. Přes
216 tis. Kč bylo vynaloženo do veřejného osvětlení v ulicích Hankova, Hanzova a Ed. Karla.
Téměř 92 tis. Kč stálo rozšíření (technické zhodnocení) plochy volejbalového dvoukurtu
a 55 tis. Kč se investovalo do pořízení nové autobusové čekárny v části Trotina.

Ad. 4.
V roce 2017 byl pořízen osobní automobil Š FABIA v ceně 328 tis. Kč. Dále došlo
k technickému zhodnocení majetku u osobního automobilu Š ROOMSRER zabudováním
výstražného světelného zařízení.

Ad 5.
Z částky 1 084 tis. Kč vynaložených na strojní, přístrojové, aj. zařízení a inventáře
vč. drobného DHM tvořil největší díl majetek vynaložený za ostatní všestranně použitelné
stroje a zařízení (zametací stroj KARCHER – 279 tis. Kč, různé druhy požárních hadic včetně
spojek – 15 tis. Kč, 2 ks velostojanů na 6 jízdních kol – 22 tis. Kč, kartáče na údržbu a čistění
– 25 tis. Kč). Celkem tedy bylo za tento majetek zaplaceno přes 341 tis. Kč. Za kancelářskou,
výpočetní aj techniku (PC, záložní zdroje, multifunkční tiskárny, tablet, skartovačka, digitální
telefonní ústředna HiPath, telefon s displejem, 2 ks vysoušečů atd.) bylo vydáno 255 tis. Kč.
Do oblasti odpadového hospodářství směřovala částka přes 182 tis. Kč (15 ks kontejnerů na

plasty a papír – 124 tis. Kč, odpadkové koše – 10 tis. Kč, kontejner AVIA otevřený – 48 tis.
Kč). Za doplnění venkovní vánoční výzdoby bylo vydáno 34 tis. Kč. Na ochranné pomůcky
a další věcné vybavení jednotky SDH a MP (zásahové a pracovní obleky a obuv, minikamera,
kamera do auta, svolávací zařízení, brašna HASIČI aj.) bylo vynaloženo 82 tis. Kč. Dále byl
nakoupen nábytek (kancel. křesla, 6 ks knihovních regálů, seniorské lavičky a stoly do DPS)
v celkové hodnotě 132 tis. Kč. Od Rodovské rozvojové společnosti o.p.s. byl odkoupen
použitý majetek za 15 tis. Kč. Jednalo se o chladicí vitríny, mrazící pulty, mrazák, váhu
a chladničku. Do zázemí infocentra byla instalována kamera se snímacím čipem za 43 tis. Kč.

Ad. 6.
Město obdrželo darem od Královéhradeckého kraje pozemky za 292 tis. Kč. Od Českých
drah, a.s. nakoupilo pozemky za 41 tis. Kč. Dále nakoupilo pozemky od fyzických osoby za
1 698 tis. Kč a od SK Smiřice za 6 tis. Kč.
2. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku vč. pozemků v roce 2017
Z účetnictví ÚSC byl v roce 2017 vyřazen majetek v účetní hodnotě 1 583 923,38 Kč. Byl
složen z jedné nemovitosti (bytová jednotka čp. 111 Mlýnská), pozemků, strojů, zařízení
a jiného majetku. Téměř 74 % této částky (1 170 797,03 Kč) tvořily odprodeje pozemků
čtyřem fyzickým osobám. Úbytek na účtu 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých
věcí – byl vykázán ve výši 147 907 Kč. Jednalo se o vyřazení zastaralého a nefunkčního
ozvučení v loutkovém divadle (reproduktory, kombinované řečnické soustavy a sluchátka
všech druhů) za 96 761,90 Kč. Dále o telefonní ústřednu ISDN-OMEGA midi za 51 145,10
Kč. Z účetnictví byl také vyřazen osobní automobil Škoda Fabia combi vedený v ceně 14 900
Kč. Po zpracování znaleckého posudku soudním znalcem byl za cenu 49 900 Kč prodán
žádající fyzické osobě. Z částky 135 951,35 Kč, o kterou se snížil účet 028 – Drobný
dlouhodobý hmotný majetek – tvořila hodnota vyřazených filmů, promítačky včetně
pultového snímače a gramofonu 44 755 Kč, výpočetní a spojovací techniky (záložní zdroj,
tel. přístroje) 17 553,50 Kč. Dále bylo vyřazeno pracovní nářadí a ruční přístroje užívané
pracovní četou (např. motorová pila, el. měřič odporu, vrtací kladivo atd.) za 27 121 Kč.
Z odpadového hospodářství byly vyřazeny a zlikvidovány 3 kontejnery na TDO v hodnotě 20
900 Kč. Z bývalé restaurace Dvorana byly vyřazeny váhy a 5 ks ventilátorů v celkové ceně
8 415 Kč. Ze sportovních hřišť byly vyřazeny poškozené krycí sítě v částce 7 792,30 Kč.
Posledním druhem vyřazovaného majetky byl nábytek (sedačky, židle, skřínky, stolky a
mikrovlnka) za 9 414,55 Kč.
Finanční majetek
Finanční aktiva celkem

47 903 tis. Kč

Ceniny
Vklady na účtech
Akcie, účasti, podílové listy a jiné podíly celkem
Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky a poskytnuté zálohy
Časové rozlišení

168 tis. Kč
2 569 tis. Kč
39 536 tis. Kč
4 326 tis. Kč
81 tis. Kč

Stav účtů k 31. 12. 2017
Základní běžné účty
Fond rezerv a rozvoje
Sociální fond
Účet cizích prostředků
Celkem vklady na účtech u finančních institucí

2 222 162,90
0,00
286 709,53
60 458,00
2 569 330,43

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Účet cizích prostředků tvoří složené jistiny nájemníků bytových jednotek.
Finanční pasiva celkem

19 426 tis. Kč

Úvěry, půjčky a finanční výpomoci
Závazky z obchodních vztahů

16 123 tis. Kč
3 303 tis. Kč

Oblast pohledávek
Účet

311

314

315

335

377

381

10 odběratelé
20 odběratelé SP a ŽP
(bytový odbor)
500 pohledávky nájem BH+NBH
900 ostatní
Celkem
31 poskytovatelé
provozní zálohy
Celkem
10 poplatky ze psů
30 svoz odpadu fyz. osoby
302 zpětný odběr odpadu
301 svoz odpadu práv. osoby
60 pronájem hrobových míst
70 přestupková komise
701 pokuty MP
Celkem
pohledávky za zaměstnanci
Celkem
120 ost. krátkodob. pohl. k P
130 ost. krátkodob. pohl. k V
221 ost. krátkodob. pohl. k SF
343 ost. krátkodob. pohl. k DPH
Celkem
100 náklady příštích období
Celkem

Stav
k 31. 12. 2017
2 410,00
13 254,90
909 433,68
47 065,00
972 163,58
684 032,85
615 605,71
5 250,00
11 623,57
14 372,20
0,00
11 937,00
60 300,00
2 500,00
105 982,77
207 150,00
207 150,00
0,00
23 844,00
0,00
1 034,70
24 878,70
80 682,50
80 682,50

388
462
465
469

905
194
199

100 dohadné účty
Celkem
200 poskyt. návr. fin. výpomoci
Celkem
100 dlouhodobé poskytnuté zál.
Celkem
ost. dlouhodob. pohledávky
fond oprav č.p.
111,122,125,620,45
Celkem
100 odepsané pohledávky
Celkem
10,20,200,500 opravné položky
Celkem
130 opravné položky
Celkem

1 503 418,37
1 503 418,37
0,00
0,00
18 000,00
18 000,00
584 175,49

584 175,49
212 455,00
212 455,00
53 731,90
53 731,90
11 115,60
11 115,60

Kategorie
Bytové hospodářství Nebytové hospodářství
Dlužníci s platnou nájemnou smlouvou
37 561,00
36 882,00
Dlužníci s ukončenou nájemní smlouvou
706 032,00
128 958,68
Celkem
743 593,00
165 840,68
Vývoj pohledávek je na MÚ trvale sledován a vyhodnocován, na základě čehož jsou poté
ekonomickým odborem navrhována účinná opatření k zamezení jejich nekontrolovaného
vývoje.
Porovnáním vývoje pohledávek v jednotlivých letech, a to zejména v exponovaných oblastech
(účet 311 Krátkodobé pohledávky; účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti), jsou viditelné
změny stavu jejich hodnot. I v roce 2017 zaznamenaly pohledávky na účtu 311 svoji klesající
úroveň. V porovnání s předchozím obdobím to bylo celkem o 32 533,60 Kč. Dosažené
výsledky by byly ještě daleko příznivější, neboť stále přetrvává špatná platební morálka
v samotném závěru rozpočtového roku. K výraznému snížení pohledávek došlo na účtu 315
a to téměř ve všech sledovaných oblastech. Nulový stav byl zaznamenán u pohledávek za
svoz odpadů právnických osob, když v roce předešlém zde byla evidována částka 125 550,00
Kč. Ze zpětného odběru odpadů byly pohledávky nižší o 106 706,60 Kč. U svozu odpadu
fyzických osob se jednalo o snížení 18 938,62 Kč, poplatků ze psů o 2 480,00 Kč
a z přestupkové komise o 7 600,00 Kč. K mírnému nárůstu pohledávek o 648,00 Kč došlo
u pronájmu hrobových míst a o 1 500,00 Kč u pokut uložených příslušníky MP. K dalšímu
snížení o 14 539,63 Kč došlo na účtu 314031 Poskytovatelé provozní zálohy a zcela
vynulovány byly pohledávky za Rodovskou rozvojovou o.p.s. na účtu 462100 Poskytnuté
návratné finanční výpomoci. Vytvořená výše fondů oprav v bytových domech, kde působí
SVJ se zvýšily o 157 567,55 Kč a měly k 31. 12. 2017 hodnotu 584 175,49 Kč. Na ostatních
účtech uvedeného přehledu byl zaznamenán převážně setrvalý stav jejich úrovně.

Výpočet ukazatele dluhové služby

Číslo
řádku

Název položky

Hodnota v tis. Kč
2016

Hodnota v tis. Kč
2017

36 470

39 507

nedaňové příjmy (po konsolidaci)

6 456

6 906

přijaté dotace

3 272

3 438

46 198

49 851

115

127

3 444

1 501

0

0

3 559

1 628

7,70

3,27

daňové příjmy (po konsolidaci)
1
2
3
dluhová základna
4
úroky
5
splátky jistin a dluhopisů
6
splátky leasingu
7
dluhová služba
8

9

UKAZATEL DLUHOVÉ
SLUŽBY

Ukazatel dluhové služby se proti roku 2016 snížil o více než 55 %. Tento stav byl výrazně
ovlivněn tím, že i v roce 2017 došlo opět k navýšení dluhové základny. Proti roku 2016 tento
rozdíl činil 3 653 tis. Kč. Byl totiž zaznamenán nárůst ve všech druzích příjmů (tabulka viz
bod 1,2,3). Dluhová služba se ve srovnání s rokem 2016 výrazně snížila o 1 931 tis. Kč.
V roce 2016 byla totiž na jeden z poskytnutých úvěrů realizovaná mimořádná splátka.
V následujících letech lze očekávat postupné mírné zvyšování ukazatele dluhové služby, což
bude odrazem skutečnosti přijetí bankovních úvěrů na rekonstrukci ulice Nádražní, nákup
pozemků pro průmyslovou zónu a pořízení hasičské techniky.

Dotace přijaté
Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
/údaje v Kč/

Poskytovatel

účel

čerpání

UR

MF

Účelové dotace na běžné výdaje
Neinvestiční účelová dotace obcím
Výkon přenesené působnosti

MPSV

Aktivní politika zaměstnanosti
Operační program – Lidské zdroje zaměstnanosti

280 873

Dotace na výkon sociální práce

528 000

KÚ KHK Dotace z rozpočtu HZS ČR pro JPO III
Věcné vybavení NIV povahy jednotky SDH
Obec Holohlavy Dotace pro MěK Smiřice
Obnova knižního fondu
Vítání občánků
Dotace – Sběrný dvůr Zderaz
Likvidace velkoobjem. a nebezp. odpadů
Obce regionu

Dotace na činnost přestupkové komise
Správní řízení – přestupky
Dotace na provoz DDM Smiřice
Činnost MP v obcích Holohlavy a Černožice

3 438 100

3 438 100

280 873
528 000

55 014,97

55 014,97

12 000
3 000

12 000
3 000

166 623

166 623

13 000
114 000
144 200

13 000
114 000
144 200

Dotace do rozpočtu města za rok 2017 činily celkem 4 754 810,97 Kč a byly řádně
vyúčtovány.

Dotace poskytnuté
Město Smiřice je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací a zároveň je jediným
vlastníkem založeného Kulturního střediska Dvorana s. r. o. V roce 2017 jim poskytlo
příspěvek na činnost ve výši:
-

Základní škola /vč. ŠJ/

4 260 000 Kč

-

Mateřská škola

920 000 Kč

-

Dům dětí a mládeže

638 000 Kč

-

Základní umělecká škola

190 000 Kč

-

Kulturní středisko Dvorana, s. r. o.

1 550 000 Kč

Sociální fond ÚSC
Rozpočet sociální fondu ÚSC za rok 2017 vykázal následující údaje
Plán
Zůstatek na BÚ k 1. 1. 2017

Skutečnost
332 364,53

Příjmy:
3 % z hrubých mezd
Splátky půjček

316 630,00
150 000,00

324 368,00
98 390,00

Výdaje:
Půjčky
Příspěvek na KTS
Příspěvek na stravenky
Dary – výročí

210 000,00
68 000,00
174 941,00
19 000,00

211 744,00
68 166,00
169 503,00
19 000,00

Zůstatek na BÚ k 31. 12. 2017

286 709,53

Hospodaření příspěvkových organizací a
Kulturního střediska Dvorana, s. r. o., jenž jsou
zřízeny ÚSC
Rezervní Investiční
fond
fond

Fond odměn

Výsledek hospodaření
/v tis. Kč/

ZŠ Smiřice /vč. ŠJ/

437

312

133

14

MŠ Smiřice

112

122

24

51

DDM Smiřice

38

0

6

5

ZÚŠ Smiřice

182

105

27

87

Kulturní středisko Dvorana

0

0

0
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Všechny příspěvkové organizace na konci účetního období vykazují kladný hospodářský
výsledek. Předložené návrhy na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku RM Smiřice
schválila. V souladu se zákonem číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole, jsou příspěvkové
organizace podrobovány veřejnosprávní kontrole hospodaření.
Lze konstatovat, že finanční příspěvky jsou vynakládány uvážlivě, účelově, účelně
a hospodárně v souladu se zpracovanými ročními plány. Porovnáním účelových zdrojů
a finančního majetku je patrné, že organizace mají fondy a účelové zdroje kryty.
Kulturnímu středisku Dvorana, s. r. o. byl schválen na rok 2017 neinvestiční transfer ve výši
1 550 tis. Kč. K 31. 12. 2017 společnost dosáhla kladný hospodářský výsledek ve výši
8 817,49 Kč. Vzhledem k tomu, že za rok 2010 byl vykázán záporný hospodářský výsledek
ve výši – 462 073,16 Kč bude i tentokrát navrženo, aby hospodářský výsledek za rok 2017 byl
použit na částečnou úhradu ztráty z minulých let. Ztráta z minulých let bude po realizaci
Usnesení Valné hromady Kulturního střediska Dvorana, s.r.o. vykazovat stav – 195 tis. Kč.
Roční účetní závěrky všech výše uvedených organizací včetně všech zákonem předepsaných
výkazů jsou založeny na ekonomickém odboru MěÚ.
Město Smiřice je také zřizovatelem organizační složky Městská knihovna Smiřice, která
nemá právní subjektivitu. Rozpočet této organizační složky je součástí rozpočtu ÚSC a v roce
2017 byla na činnost knihovny čerpána částka 1 195 309,52 Kč.

Veřejná finanční podpora
Město Smiřice poskytlo v roce 2017 na základě schválení rady a zastupitelstva veřejnou
finanční podporu těmto subjektům vykazujících činnost v těchto oblastech:
1)

Tělovýchova a využití volného času dětí a mládeže
 SK Smiřice – oddíl kopané
140 000 Kč
 Klub kuželkářů Zálabák Smiřice
140 000 Kč
 TJ Sokol Smiřice
– oddíl ASPV
25 000 Kč
– oddíl turistů
16 000 Kč
– oddíl tenisu
24 000 Kč
– oddíl volejbalu
25 000 Kč
 Klub střelců Smiřice
25 000 Kč
 Gabriela Kubáková – mažoretky
10 000 Kč
 Edita Labíková
5 000 Kč
 HC Smiřice
5 000 Kč
 Královéhradecká labská o. p. s.
41 000 Kč

2)

Svazy a společenské organizace
 Svaz důchodců
 Loutkové divadlo Smiřice
 Divadelní ochotnický spolek OCHOS
 MS Labská rovina Smiřice
 Edita Labíková
 Náboženská obec církve ČSL husitské
 Svaz ochránců přírody JARO Jaroměř

3)

Služby sociální péče
 Obecný zájem, občanské sdružení
 Daneta, s. r. o. HK
 Daneta, s. r. o. Pce
 SALINGER občanské sdružení
 LAXUS z.s.

32 000 Kč
135 000 Kč
49 000 Kč
15 000 Kč
113 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
705 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
7 500 Kč
3 000 Kč

4)

Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
 Oblastní charita – Hospic Anežky České
3 000 Kč
 Oblastní charita – Hospic svatého Josefa v Žirči 3 000 Kč
 Oblastní charita – Hradec Králové
10 000 Kč

5)

Kultura
 Kulturní středisko Dvorana, s. r. o.

1 550 000 Kč

Celková výše veřejné finanční podpory v roce 2017 činila 3 106,5 tis. Kč. Vzhledem
k nedodržení smluvně stanoveného termínu vyúčtování finanční podpory ze strany dvou
příjemců došlo k vrácení poskytnutých prostředků zpět na účet poskytovatele. Jeden
z příjemců finanční podpory tuto nespotřeboval v plném rozsahu. I tyto nedočerpané
prostředky byly ještě v roce 2017 vráceny na účet poskytovatele.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2017
Přezkoumání hospodaření provedla společnost c. k. audit, s. r. o., auditor Mgr. Ing. Dagmar
Christophová – oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení auditora
1668, na základě smlouvy ze dne 11. 3. 2013.
Závěr zprávy
Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2017 byly
územním celkem k 31. 12. 2017 odstraněny.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2017 je přílohou
k závěrečnému účtu.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě
stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh
závěrečného účtu projednáván.

Dne 6. 6. 2018

Ing. Bronislav Luňáček v. r.
vedoucí ekonomického odboru

Zastupitelstvo města Smiřice projednalo a schválilo celoroční hospodaření města
a závěrečný účet za rok 2017 spolu se zprávou nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Smiřice za rok 2017 pod bodem usnesení 6/22/18 dne
25. 6. 2018.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, která je nedílnou součástí návrhu
závěrečného účtu, je z důvodu velkého rozsahu zveřejněna pouze na elektronické úřední
desce.
Celou zprávu si může občan vyžádat k nahlédnutí na ekonomickém odboru Městského
úřadu Smiřice během pracovní doby úřadu.

