MĚSTO ČESKÝ BROD
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020- komentář
Hospodaření města Český Brod za rok 2020 dle schváleného rozpočtu skončilo přebytkem
hospodaření ve výši 22 861,82 tis. Kč. Celkové hospodaření bylo zásadně postiženo pandemií Covid –
19.
Skutečný výnos z daňových příjmů byl nižší než bylo očekáváno v původním rozpočtu.
Daňové příjmy byly plánovány ve výši 139 mil. Kč později díky Covid– 19 byly upraveny na 121,4
mil Kč. Naplněny byly ve výši 128,8 mil. Kč.
Nejvyšší očekávaný příjem z výnosů z DPH byl naplněn do výše 52,9 mil. Kč. Správní poplatky byly
naplněny do výše 5,17 mil. Kč. Skutečné celkové příjmy byly realizovány ve výši 263 mil. Kč,
včetně všech přijatých dotací. Byly doplaceny dotace z minulých období na již realizované projekty.
Rozpočet provozních výdajů byl během roku upravován. Celkové provozní výdaje činily
223,8 mil. Kč. Navýšení proti plánu bylo díky opatřením proti Covid-19 a dále začleněním nové
příspěvkové organizace CVIK.
Rozpočet investičních výdajů byl během roku upravován o skutečný vývoj v investičních
akcích. Skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši 81,5 mil. Kč, což činilo 75 % plánovaných
investičních výdajů dle upraveného rozpočtu. Velkými investičními výdaji byly pokračující
rekonstrukce budovy školního stravování na č.p. 1099 ve výši 50 mil Kč, rekonstrukce ZŠ Tyršova ve
výši 3,9 mil Kč, podzemní kontejnery v částce 2 mil. Kč, počátek rekonstrukce budovy úřadu č.p.56 a
počínající investice Českobrodského moderního poradenského centra na č.p.507. Dalšími
probíhajícími investicemi byly investice do komunikací Pod Velkým Vrchem ve výši 3 mil. Kč. Ulice
K Vysílači, ulice Nová. Přechody v ul. Žitomířská, Jana Kouly a projektová dokumentace ul. Žižkova.
Celkem z fondu komunikací ve výši 6,2 mil. Kč. Dalšími velkými investicemi byly investice na
hospodářském středisku BH a to rekonstrukce kuchyně pro nemocnici ve výši 10 mil. Kč. a bezbariéry
v pavilonu E ve výši 2 mil. Kč. Na hospodářském středisku lesy Singltrek ve výši 913 tis. Kč. Je třeba
zmínit i modernizace ZŠ Žitomírská – školní dílny a jazykové laboratoře ve výši dotace cca. 5,7 mil.
Kč.
Stav závazků je k 31. 12. 2020 ve výši 51,5 mil. Kč. V roce 2020 byl uzavřen nový úvěr na
dofinancování Školního stravování ve výši 20 mil. Kč s úrokem 0,98%. Závazky jsou hrazeny dle
uzavřených smluv a ve stanovených termínech. Povolený debet ve výši 9,6 mil. Kč nebyl v roce 2020
čerpán.
Hospodaření v hospodářských střediscích skončilo souhrnně ziskem. Středisko Městské lesy vykazuje
zisk před zdaněním ve výši 4,7 mil. Kč. Středisko Bytového a nebytového hospodářství vykazuje
zisk před zdaněním v celkové výši 1,7 mil. Kč, který je ovlivněn náklady na opravy v areálu
nemocnice a sníženým výnosem z nájemného. Středisko Ostatní hospodářská činnost vykazuje zisk
před zdaněním ve výši 6,9 mil. Kč.
Další přílohou závěrečného účtu města je také informace o vybraných ukazatelích hospodaření
příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrky a hospodářské výsledky a jejich rozdělení schvaluje
zřizovatel – rada města. Dle směrnice pro příspěvkové organizace byla provedena za rok 2020
prověrka hospodaření a sestavení účetní závěrky v příspěvkové organizaci Technické služby města
Český Brod a CVIK. V ostatních příspěvkových organizacích (ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomířská, MŠ
Kollárova, MŠ Sokolská, MŠ Liblice, Penzion Anna a nová PO Školní jídelna), zřizovaných městem
Český Brod byla provedena kontrola k ověření účetní závěrky kontrolními skupinami, které byly
složeny z pracovníků finančního odboru ve spolupráci s vnitřní auditorkou města. Těmito prověrkami
nebyly zjištěny významné nedostatky, které by odporovali parametrům stanoveným zákonem
563/1991Sb.
Dalšími přílohami závěrečného účtu za rok 2020 je přehled poskytnutých dotací dle organizací z fondu
kultury, sportu a volného času mládeže, přehled investic, stav pohledávek k 31. 12. 2020, stav závazků
k 31. 12. 2020, stavy bankovních účtů k 31. 12. 2020.
Návrh závěrečného účtu města Český Brod za rok 2020 byl řádně zveřejněn na úřední desce.
Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku provedeného přezkumu hospodaření
Města Český Brod. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní:
Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Český Brod za rok 2020 jsme nezjistili
žádné chyby a nedostatky.
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