
Komentář k Závěrečnému účtu za rok 2021 

Rozpočet města na rok 2021 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy, upravujícím 

tvorbu, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků a stanovujícími pravidla 

hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. 

Příjmy: 

▪ Nejvýznamnější příjmovou položku tvořily daňové příjmy ve výši 35.767.722Kč, dále 

dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 2.156.000Kč, kompenzační bonus 

_COVID- ve výši 461.444Kč a dotace na volby ve výši 45.900Kč 

▪ Další položkou v příjmové části jsou vybrané finanční příspěvky na provoz městské 

policie v celkové výši 1.027.038Kč, poplatky TKO ve výši 507.829Kč a správní poplatky 

ve výši 601.000Kč. U poplatků za TKO nedošlo k předpokládanému plnění rozpočtu ve 

výši 100% z důvodu změny provozovatele, kdy se změnila i splatnost poplatku a tudíž 

veškeré poplatky na rok 2022 byly vybírány až v roce 2022, a ne jako v letech minulých 

již od listopadu předcházejícího roku. 

▪ Nedílnou součástí příjmů byly v roce 2021 příjmy za vodné a stočné v celkové výši 

3.980.000Kč, příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor ve výši 1.210.416Kč, 

příjmy v rámci poskytování služeb souvisejících s pronájmem ve výši 1.022.404Kč, 

příjmy z prodeje pozemků ve výši 898.100Kč a příjmy z vybraných pokut uložených 

městskou policií ve výši 233.300Kč.  

▪ Ostatní příjmy ve výši 538.947Kč zahrnují příjmy z prodeje dřeva, přeplatky vyúčtování 

elektrické energie, příjmy ze vstupného (muzeum, knihovna), náhrady pojišťoven a 

příjmy z pronájmu pozemků. 

Celkové příjmy města byly v roce 2021 ve výši 48.450.100Kč 

Výdaje: 

V roce 2021 byly výdaje čerpány následovně: 

▪ Výdaje na platy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění a uzavřených dohod 

o provedení práce ve výši 11.981.307Kč 

▪ Výdaje na nákup materiálu včetně pořízení drobného dlouhodobého majetku ve výši 

1.296.680Kč. 

▪ Výdaje na elektrickou energii, teplo, vodu a pohonné hmoty ve výši 2.913.769Kč. 

Výdaje na el. energii činily v roce 2021 1.644.203Kč 

▪ Výdaje na poskytované služby ve výši 12.485.096Kč. Jedná se zejména  o výdaje na svoz 

TKO a provoz sběrného dvora ve výši 5.316.973Kč, správu a údržbu vodohospodářské 

infrastruktury v celkové výši 2.919.704Kč, výdaje ve výši 1.328.818Kč zahrnující výdaje 

na geodetické zaměření, poskytované služby v rámci údržby městského majetku, 

urbanistické studie a zpracování žádostí o dotace, dále výdaje na služby zpracování dat, 

softwarové služby ve výši 700.940Kč, výdaje na poštovní služby a služby elektronických 

komunikací v celkové výši 284.920Kč, výdaje na služby peněžních ústavů (pojištění 

majetku) ve výši 468.749, výdaje za pronájem ve výši 374.101Kč a konzultační a 

poradenské služby ve výši 151.142Kč. 



▪ Výdaje na ostatní nákupy ve výši 3.088.358Kč zahrnující převážně výdaje na opravu a 

údržbu ve výši 2.998.758Kč. V roce 2021 se jednalo o opravu vodovodního potrubí ve 

výši 442.130Kč, opravu chodníku na náměstí ve výši 622.845Kč, opravu komunikace 

v Jalovčinách ve výši 1.131.486Kč, a opravy nebytových a bytových prostor v celkové 

výši 283.748Kč. 

▪ Výdaje zajišťující dopravní obslužnost ve výši 200.435Kč 

▪ Poskytnuté neinvestiční transfery v celkové výši 501.663Kč. Z toho 150.000Kč 

poskytnuto TJ Sokol Nový Knín, 150.000Kč SK Nový Knín a 118.572Kč poskytnuto MAS 

Brdy a Vltava. Příspěvky, kde jednotlivé částky nepřesáhly 50.000Kč byly v celkové  výši 

83.091Kč. 

▪ Poskytnuté neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím činily v roce 

2021 celkem 3.000.000Kč a byly poskytnuty Základní a Mateřské škole Nový Knín. 

Běžné výdaje města činily celkem 36.155.017Kč 

▪ Další výdajovou složkou byly investiční výdaje v celkové výši 3.868.407Kč. Zde se 

jednalo o pořízení štěpkovače v hodnotě 330.447Kč, modernizaci komínů v bytovém 

domě v Libčicích v hodnotě 494.811Kč, vybudování workoutových hřišť v hodnotě 

2.101.360Kč, vybavení ZŠ a MŠ Nový Knín v celkové hodnotě 234.789Kč a splátka za 

nákup pozemku ve výši 131.280Kč (letní kino) 

Celkové výdaje (investiční a neinvestiční) města byly v roce 2021 ve výši 40.023.425Kč.  

Splátky úvěrů v celkové výši 1.434.000Kč byly uhrazeny následovně: 1.002.000Kč – kanalizace 

a 432.000Kč - pořízení vozidla CAS. 

Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2021  celkem 19.596.729,85Kč 

 

Plnění příjmů a výdajů podle rozpočtových kapitol města je podrobně uvedeno ve výkazu 

Fin 2-12M, který je součástí Závěrečného účtu za rok 2021.  

 

V roce 2021 bylo provedeno přezkoumání hospodaření města Nový Knín, a to v termínech 

20.9. 2021 – 21.9.2021 a 19.4.2022 – 20.4.2022. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

je součástí Závěrečného účtu za rok 2021 a současně je zveřejněna na internetových stránkách 

města a je k nahlédnutí v úředních hodinách na městském úřadu. Zjištěné nedostatky se týkají 

odúčtování opravných položek, zaúčtování výdajů příštích období a rozpouštění dotačního 

transferu. Konkrétně na účtu 192 bylo v rámci účtování opravných položek k pohledávkám po 

splatnosti k 31.12.2021 zaúčtováno do nákladů 30.950Kč namísto 28.950Kč (rozdíl 2.000Kč). 

U účtu 383 – výdaje příštích období se jednalo o zaúčtování částky 353.399,30Kč namísto 

částky 351.399,3Kč (rozdíl 2.000Kč). Zjištěné rozdíly budou zaúčtovány v rámci inventarizace 

za rok 2022. U účtu 403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku bude firmou zajišťující 

programové vybavení nastaveno nové odepisování transferových podílů a doúčtování 

případných transferových rozdílů na kartách majetku. Uvedené chyby jsou formálního 

charakteru, malé závažnosti a nemají vliv na průkaznost a správnost účetnictví. 



Projednání závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření se uzavírá 

s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, s výhradou nedostatků uvedených ve 

zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. Výše uvedené nedostatky budou 

odstraněny a současně podána zpráva přezkoumávajícímu orgánu o jejich odstranění. 

 


