
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KLECANY 
ZA ROK 2020 - NÁVRH 

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
platných předpisů. 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 

 (údaje jsou v tis. Kč) 

 
Schvále
n ý 
rozpočet  

Rozpočto
v á 
opatření 

Upravený 
rozpočet

Plnění k 31. 12. 
2020

% plnění 
k 
upravené
m u                  
rozpočtu  

Třída 1 - Daňové příjmy 
      

67354          82543      82543    
                        
81000         98,13

Třída 2 - Nedaňové 
příjmy

       
15892    10568        10568    8630    

81,66

Třída 3 - Kapitálové 
příjmy         680        1028   1028 648

63,05

T ř í d a 4 - P ř i j a t é 
transfery 47404

       
217786    

     
217786   210033   

96,44

Příjmy celkem
      

131330         311925    311925 300311
96,28

Třída 5 - Běžné výdaje
       

55047        231811   231811 221580
95,59

Třída 6 - Kapitálové 
výdaje 127930 146898  

     
146898    112262   

76,42

Výdaje celkem 182977    378709 378709    333842 88,15

Saldo: Příjmy - výdaje   -51647     -66784    -66784 -33531          
50,21

Třída 8 - financování  -51647  -66784  -66784 -33531 50,21

Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0

Splátky úvěrů 0 0 0 0



Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na městském 
úřadě ve finanční účtárně (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).   

2) Hospodářská činnost obce 

Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:  
➢ Pronájmy bytů a nebytových prostor  
➢ Pronájmy pozemků  
➢ Provozování ubytovny v Dolních Kasárnách 
➢ Provozování ČOV a kanalizace  

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám.  
Celkové náklady za rok 2020 činily:  9.191.454,25 Kč. 
Celkové výnosy za rok 2020 činily: 18.124.659,41 Kč.  
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti k 31. 12. 2020 činil: 8.933.205,16 Kč. 
Do rozpočtu města bylo v průběhu roku převedeno z hospodářské činnosti 4.200.948,26 Kč. 

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv 

   Fond kultury, sportu a volného času        

stav k   1. 1. 2020      3.009.135,36 Kč 
stav k 31. 12. 2020    2.234.619,02 Kč 

Příjmy fondu tvoří na základě rozhodnutí zastupitelstva města přebytky hospodaření města, 
dary od fyzických a právnických osob, převody prostředků v rámci rozpočtu během roku, 
zejména z výtěžků výherních hracích přístrojů. Prostředky fondu jsou určeny k financování 
volnočasové činnosti a kulturních akcí města, sportovní a tělovýchovné činnosti na území 
města, prevence v oblasti sociálně patologických jevů, na prezentaci a reprezentaci města 
jinými subjekty (př. ZŠ, ZUŠ, Občanská sdružení). 

Fond rezerv 0 0 0 0

Fond sociální 0 0 0 0

Prostředky minulých let 51647      66784 66784 33476    50,13

Financování celkem
      

51647        66784     66784   33476    50,13

Přebytek (-), ztráta (+)                     
                   
-

                  
-    

                                
-    



Podmínky čerpání finančních prostředků z fondu jsou dány Statutem města Klecany, který 
schválilo zastupitelstvo města dne 13. 3. 2008. 
V roce 2011 schválilo zastupitelstvo města dodatek Statutu města Klecany, ve kterém rozšířilo 
příjem prostředků do fondu o výnosy odvodů z loterií. 
    
V roce 2020 byly prostředky z fondu kultury, sportu a volného času čerpány pouze na 
poskytnuté dotace spolkům v souladu se statutem.  
Kulturní akce - Klecanská Veteran Rallye, Slavnosti Pravý Levý břeh byly v dané situaci – 
Covid 19, zrušeny.  

Rekapitulace příjmů a výdajů Fondu kultury, sportu a volného času v roce 2020: 

Vzhledem k dané situaci v roce 2020 – covid 19 se plánované kulturní akce nekonaly. 

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem  

Finanční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2020 byly schváleny 
zastupitelstvem města dne 2. 12. 2019. 
Pro Základní školu a mateřskou školu Klecany příspěvek na činnost ve výši 5 000 000,00 Kč, 
pro Základní uměleckou školu Klecany příspěvek na činnost ve výši 250 000,00 Kč. Na 
žádost příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Klecany byl schválením 

Popis Příjmy Výdaje

Převod z účtu hč . daň z hazard. her 0,00  

Přijaté dary, dotace, drobný prodej 0,00

Refundace příjmů z HČ 0,00

Úroky 249,66

Vratky nečerpaných prostředků 62 018,00

Vratka duplicitní platby 700,00

Refundace výdajů na HČ 0,00

Veteran Rallye                 0,00

Slavnosti Pravý Levý břeh 0,00

Dotace spolkům 836 000,00

Poplatek bance 84,00

Celkem: 62 267,66 836 784,00



zastupitelstva města navýšen příspěvek o 351 295,00 Kč, z toho 215 485,00 Kč neinvestiční a 
135 810,00Kč investiční .       

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem 
předepsaných výkazů jsou založeny na městském úřadu ve finanční účtárně.  

5) Hospodaření organizací založených městem  

                    
Město nemá založené další organizace. 

6a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 
úrovně  

Dotace a příspěvky do rozpočtu města za rok 2020 činily celkem 38 135 258,13 Kč. Rozpis 
jednotlivých přijatých dotací a příspěvků je uveden v ,,Přehledu přijatých dotací a příspěvků 
za rok 2020“. Dotace a příspěvky byly většinou čerpány v plné výši a vždy na účely, na které 
byly poskytnuty, viz. přehled. Vše bylo řádně vyúčtováno, nečerpané prostředky byly řádně 
vráceny na účet poskytovatele.  

 
r e z e r v n í 
fond

f o n d 
odměn

o d v o d 
zřizovatel
i

v ý s l e d e k 
h o s p o d a ř e n í 
celkem

Základní a mateřská škola 1760 143      0 297

Základní umělecká škola 49     37                    0    58       

Přehled přijatých dotací a příspěvků 
za rok 2020   

 KÚSK



 Popis Pol. ZJ ÚZ  Částka přijatá  
Částka k 
vrácení

Sčítání obyvatel
411

1  
        

98018  24 255,00  0

Dotace volby - kraj
411

1 98193 62 000,00 0

Kompenzační bonus
411

1 98024 4 510 000,00 0

Náhrada ušlých př. 
stacionář 

411
6 13351 165 051,00 0

Knihovna 
411

6 34053 20 000,00 0

Příspěvek na přívoz 
412

2 380 000,00 102 650,10

Závlahový systém 
422

2 11 257 817,00 17 139,50

Dotace MŽP invesXční        

ČOV 
421

6 15974
31 350 153,1

3    0

 Dar LeXště Praha        

Péče o veř. zeleň 
232

1 375 770,00 0

Příspěvky od obcí        

Obec Větrušice 
412

1 417 000,00 0

Obec Vodochody
412

1    259 212,00  0

 Obec Máslovice 
412

1        5 000,00  0

 Obec Zdiby
412

1    80 000,00  0

 Obec Husinec 
412

1    140 000,00  0

Dary ostatní        

Fyz.osoby, firmy
232
1 89 000,00 0

Fyz.osoby, firmy
312
1 0,00 0

 Celkem:     
38 135 258,1

3  
 

119 789,60



6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města  

Organizace Účel poskytnutého 
transferu

Financová
no z  

fondu 
kultury

Výše 
poskytnuté

ho 
transferu

Nevyčerpan
ý transfer/ 

vráceno 

Předáno 
vyúčtován

í 
k 31.12.20

20

Národní ústav duševního 
zdraví 

Podpora výzkumu 
Alzheimerovy nemoci

- 0 Kč odmítnud -

Tělovýchovná jednota 
Sokol Klecany, z.s.

Činnost oddílu ANO 340.000 Kč ANO

JUNÁK –  český skaut, 
středisko Havran Klecany

Činnost oddílu ANO 70.000 Kč ANO

Spolek Humbuk Pořádání kulturních a 
společenských akcí

ANO 45.000 Kč 38.488 Kč ANO

Asociace pro volný čas, 
sport a kulturu, z. s.

Pronájem tělocvičny, 
organizování soutěže

ANO 26.000 Kč 16.835 Kč ANO

Myslivecký spolek Zdiby 
Klecany

Péče o zvěř v ekosystému 
Klecan

- 30.000 Kč ANO

Česká společnost přátel 
zvířat, útulek PSÍ DOMOV

Veterinární ošetření 
zvířat, provoz útulku

- 10.000 Kč ANO

Klub biatlonu Klecany, p.s Nákup vzduchovek + 
soustředění

ANO 50.000 Kč ANO

SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů 
Klecany

Nákup pomůcek pro 
mladé hasiče + doprava

- 70.000 Kč ANO

Klecanská nota, z.s. Činnost sboru ANO 18.000 Kč 5.107 Kč ANO

Český svaz chovatelů, z.s. Úhrada daně z 
nemovitosX

- 2.000 Kč ANO



Pozn.: Na základě nového zákona č. 24/2015 Sb., který mění zákon č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech, byl upraven proces poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí. Tento zákon v § 10a – 10d sjednocuje používané postupy a pojmy. 
Zejména náležitosti žádosti, smlouvy a proces schvalování.  
Na stránkách města jsou pro občany (žadatele) umístěny vzory těchto žádostí, tak aby 
splňovaly podmínky stanovené zákonem.  

Vysvětlení k předaným vyúčtováním:  

Český kynologický svaz ZKO 
Klecany

Na činnost oddílu - 15.000 Kč ANO

AkXvKid z.s. Na činnost cyklisXckého 
oddílu

ANO 55.000 Kč ANO

Lukostřelba Klecany, z. s. Nákup vybavení ANO 10.000 Kč ANO

Český svaz včelařů z. s. Vzdělávání, nákup 
pomůcek a léčiv

- 10.000 Kč ANO

Farní charita Neratovice Sociální služby - 550.000 Kč ANO

Klub přátel koní a poníků, z. 
s. 

Na stavbu přístřešku pro 
koně, nákup krmiva a 
vybavení

- 20.000 Kč ANO

Tělocvičná jednota Sokol 
Klecany

Pronájem sportovišť, 
nákup vybavení

ANO 30.000 Kč ANO

Pravý Hradec, z. s. Sportovní a kulturní 
akXvity

ANO 150.000 Kč ANO

Klub biatlonu Klecany, p.s Nákup vozidla pro 
přepravu materiálu a 
závodníků

ANO 50.000 Kč ANO

Tělovýchovná jednota 
Sokol Klecany, z.s.

Realizace stavby 
„Sportovní areál 
Sportklub Klecany“, 

ANO 3.500.000 
Kč

ANO

Senioři Termo-jídlonosič
- 500 Kč

Dar-bez 
vyúčtován

í

Římskokatolická farnost 
Odolena Voda 

Zajištění schodiště na 
kruchtu v kostele 
Nanebevzed Panny Marie

- 30.000 Kč
Dar-bez 

vyúčtován
í

Alenka Machartová Příspěvek na léčbu
- 20.000 Kč

Dar-bez 
vyúčtován

í

Alena Brzybohatá Provoz přívozu Klecany ANO 239.520 Kč ANO

Senioři Příspěvek na dopravu 
seniorům - 41.890 Kč Dle 

paragonů

Dotace a dary celkem: 5.382.910 
Kč



Dotace byly vypláceny na základě schválené uzavřené smlouvy o poskytnutí veřejné finanční 
podpory (dotace). Dle této smlouvy mají příjemci povinnost sdělit poskytovateli formou 
vyúčtování a ve smlouvě stanoveném termínu, zda podporu čerpali v souladu                                      
s požadovaným účelem uvedeným ve smlouvě. Případně si vyhrazuje právo kontroly účelu 
čerpání dotace přímo v účetnictví. 
Finanční dary byly vypláceny na základě uzavřené darovací smlouvy, u kterých není 
podmínkou dodat poskytovateli vyúčtování. V tomto případě si poskytovatel vyhrazuje právo 
nahlédnout do účetnictví, zda byl příjemcem splněn účel poskytnutého daru.     
  

7) Investice města Klecany v roce 2020 

a) Dokončené akce: 

Koupě domu č.p. 48 na náměstí – kupní cena budovy 3 408 070,00 Kč  
     

b) Rozpracované akce:  

Jedná se o akce, jejichž realizace byla započata v roce 2018 popřípadě již dříve, ale dokončení 
je plánováno až v následujících obdobích. 

Rekonstrukce ČOV – v roce 2018 došlo k majetkovému vypořádání s Vodárnami Kladno – 
Mělník, kdy město převzalo do svého vlastnictví budovu ČOV + kanalizační řad, s tím, že 
provede její rekonstrukci a bude provozovat samo. Rekonstrukce bude probíhat za podpory 
MŽP a proběhne v několika etapách. V roce 2019 byly zahájeny stavební práce 
na rekonstrukci ČOV. V roce 2020 již byl zahájen zkušební provoz ČOV, koncem roku město 
převzalo evidenci stočného od VAKu Zápy. Od roku 2018 do konce roku 2020 vynaložilo 
město na intenzifikaci ČOV celkem 63 046 300,00 Kč  a na dotaci získalo 31 350 153,13 Kč. 
V roce 2021 by mělo město získat na dotaci ještě cca 3 500 000,00 Kč   

Rekonstrukce Rychty – jedná se o rekonstrukci budovy č.p. 74 v Klecanech, kterou město 
koupilo v dražbě za účelem rekonstrukce budovy na městský úřad (v části - suterén, přízemí a 
1.patro) a čtyři bytové jednotky (druhé patro). Na akci proběhlo úspěšně výběrové řízení na 
zhotovitele, v roce 2019 započaly stavební práce, v roce 2020 stavební práce pokračovaly, 
s tím, že začátkem roku 2021 se bude postupně úřad stěhovat. Celkem bylo do konce roku 
2020 vynaloženo 42 123 182,37 Kč vlastních prostředků. 

Rekonstrukce budovy pošty, knihovny a matriky – po ukončení rekonstrukce ,, Rychty“  
by měla pokračovat rekonstrukce sousední budovy, kde byla knihovna, pošta a matrika . 



Budova by měla mít zvlášť oddělenou část, kam se vrátí pošta a část, kde bude nově umístěna 
knihovna a kanceláře, které má město v úmyslu pronajmout. 

Rozšíření kapacity MŠ a ZŠ Klecany – bude probíhat po etapách, v roce 2020 proběhla 
etapa 0, byly proinvestovány vlastní prostředky ve výši 19 788 662,07 Kč, do této akce budou 
zapojeny prostředky z příspěvků, které zasílají obce na účet školského obvodu na základě  
písemného souhlasu zúčastněných starostů. Bylo též požádáno o dotaci a čeká se na 
stanovisko.      

Rekonstrukce domu č.p. 58  - drogerie (Ovčín) – byla realizována z prostředků vedlejší 
činnosti a celkové výdaje činily 2 140 752,23 Kč 

Rozšíření internetu, Wifi EU, kamerový systém – výdaje na tyto akce činily celkem 
3 743 532,41 Kč, kamerový systém bude ještě průběžně doplňován podle potřeby v roce 2021 

Mokřad – proinvestováno 318 230,00 Kč, zpracování žádosti o podporu a zpracování 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení   

Obecní byty – proinvestováno v roce 2020 na vypracování projektové dokumentace 
447 700,00 Kč   

Denní stacionář/dětská skupina – proinvestováno v roce 2020 za vypracování dokumentace 
pro stavební povolení a realizaci 736 588,71 Kč 

Rekonstrukce fotbalového hřiště včetně úprav zeleně v okolí  - proinvestováno v roce 
2020 1 387 079,20 Kč  

c) Připravované investiční akce: 

Jedná se o investiční akce, u kterých již byly podniknuty prvotní kroky k realizaci. Zejména 
studie, záměry, projektové dokumentace. Podklady budou použity pro případné dotační tituly. 

Revitalizace hřbitova – návrhy architektů (vlastní prostředky) 
Kontejnerová stání – výběr zhotovitele, zahájení stavby (vlastní prostředky)  

V roce 2021 budou investiční akce probíhat dle finanční situace města. V souladu se 



schváleným rozpočtem.     

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 

Přezkoumání hospodaření města provedli pověření pracovníci kontrolního oddělení KÚSK ve 
složení – Ing. Helena Francová, Jiří Černovský. 
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
v termínech  

09. 11. 2020 – 11. 11. 2020   
22. 03. 2020 -  23. 03. 2021 (závěrečné práce, zpracování zpráv). 

Přezkoumávané období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

Přezkoumání proběhlo v sídle města: Do Klecánek 52, 250 67 Klecany 
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2020 

Závěr zprávy: 

Při přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2020 podle §2 a §3 zákona  
č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod 
písmenem c):       

Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti , které by umožňovaly 
jednoznačné určení pohledávek a závazků. 
Územní celek neuvedl ve výkazu Příloha doplňující informace.   
  
                              (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.) 

Byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v: c2) neúplnosti, nesprávnosti nebo 
neprůkaznosti vedení účetnictví, c4) nedostatky, spočívající v porušení povinností 



územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, c5) neodstranění nedostatků 
zjištěných při dílčím přezkoumání  
  
                               (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.) 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2020 je k nahlédnutí 
v kanceláři finanční účtárny.   

Klecany, 11. červen 2021 

                                                                                                           Bc. Daniel Dvořák 
                                                                                                          Starosta města  

                    

Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto: 


