
Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za rok 2019 

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., § 17, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů a OZV města Ostravy č.14/2013, Statut města Ostravy, v 

platném znění předkládáme k projednání závěrečný účet MOb Svinov za rok 2019. 

Součástí závěrečného účtu je přehled přijatých rozpočtových opatření, plnění rozpočtu, 

způsob financování, stavy bankovních účtů, hospodaření s peněžními fondy, inventarizace 

majetku, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu města, případně jiným 

rozpočtům, hospodaření zřízených příspěvkových organizací, zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření. 

Zřízené příspěvkové organizace vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě 

rozhodnutí zřizovatele a v souladu se zákonem o účetnictví. Ke schválení účetní závěrky 

předložily tyto organizace účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Přílohu k účetní 

závěrce. Účetní výkazy spolu se závěrečnými zprávami příspěvkových organizací jsou 

uloženy na odboru financí a správy majetku ÚMOb Svinov. 

Za období 1-12/2019 došlo ke změně schváleného rozpočtu z částky 67.759 tis. Kč na 68.936 

tis. Kč, tzn. celkové navýšení za rok o 1.177 tis. Kč.  

Již na začátku roku byla v návaznosti na schválení zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019 

ze dne 19. 12. 2018 snížena dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, 

a to o 90 tis. Kč. Tato změna byla řešena opravou schváleného rozpočtu (snížení dotace bylo 

pokryto snížením rozpočtové rezervy MOb Svinov). 

K navýšení rozpočtu došlo především přijetím dotací z jiných rozpočtů (státní rozpočet, 

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava) na krytí potřeb v souvislosti s realizací 

těchto projektů: prevence kriminality (158 tis. Kč), revitalizace zeleně – Park ČSA (312 tis. 

Kč), výkon sociální práce (287 tis. Kč), volby do Evropského parlamentu (87 tis. Kč), 

monitoring výsadby zeleně (6 tis. Kč), projekt Šablony II pro ZUŠ O.-Svinov (653 tis. Kč) a 

ZŠ a MŠ O.-Svinov (2.399 tis. Kč), projekt Poskytování bezplatné stravy dětem postiženým 

chudobou – pro ZŠ a MŠ O.-Svinov (78 tis. Kč), výnos daně z hazardních her (3 tis. Kč), 

příprava na sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 (9 tis. Kč), výdaje JSDH Svinov (1 tis. Kč). 

Pro pokrytí běžných a kapitálových výdajů městského obvodu byly do rozpočtu zapojeny 

další finanční prostředky z vlastních zdrojů o objemu 7.752 tis. Kč (běžné příjmy 1.860 tis. 

Kč, financování 5.892 tis. Kč). 

 

Další úpravy rozpočtu, které se uskutečnily v průběhu 1-12/2019 neznamenaly nárůst 

celkového objemu rozpočtu. Jednalo se o rozpouštění rozpočtových rezerv dle skutečných 

výdajů, případně přesun již rozpočtovaných prostředků dle skutečných potřeb. 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Ostravy ze dne 11. 12. 2019 byly sníženy neúčelové 

investiční prostředky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostrava a ve výši 10.568 tis. 

Kč přesunuty k čerpání do schváleného rozpočtu roku 2020. 

Přehled všech rozpočtových opatření dle časové posloupnosti uvádíme v příloze. 



 
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (v Kč)     tab. č. 1 

  

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Plnění k 

31.12.2019 

% plnění k 

upravenému 

rozpočtu 

Třída 1 - Daňové příjmy 5 198 000 5 274 000 6 872 415,57 130 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 13 306 000 15 090 000 15 918 742,07 105 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 175 330,00 * 

Třída 4 - Přijaté transfery 45 370 000 38 837 000 40 186 859,57 103 

konsolidace - soc. fond, pokladna 1 016 000 1 058 000 2 417 130,00 * 

          

Příjmy celkem po konsolidaci 62 858 000 58 143 000 60 736 217,21 104 

          

Třída 5 - Běžné výdaje 46 897 000 55 665 000 53 241 440,35 96 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 21 878 000 14 329 000 10 581 339,30 74 

konsolidace - soc. fond, pokladna 1 016 000 1 058 000 2 417 130,00 * 

          

Výdaje celkem po konsolidaci 67 759 000 68 936 000 61 405 649,65 89 

          

Saldo: Příjmy - Výdaje -4 901 000 -10 793 000 -669 432,44 * 

          

Třída 8 - Financování         

pol.8115 - změna stavu na BÚ 4 901 000 10 793 000 652 203,57 
* 

pol.8901 - RCH * * 17 228,87 

Financování celkem 4 901 000 10 793 000 669 432,44 * 

Bankovní účet k 1.1.2019     15 438 563,25   

Saldo 2019     -674 539,57   

Výše prostředků na ZBÚ k 

31.12.2019 
  * 14 764 023,68 * 

 

Údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 

rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na odboru financí a správy majetku ÚMOb Svinov 

(výkaz FIN 2-12 M). 

Rozpis plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu za 1-12/2019 předkládáme 

přílohou. 

PŘÍJMY 

Daňové příjmy 

Pol. 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství, rozpočet položky stanoven odhadem, 

ke zvýšenému plnění daňových příjmů došlo z důvodu záboru za účelem umístění reklamy, 

stanovišť taxi a prodejních stánků na veřejných prostranstvích. Příjmy dosáhly celkové výše 

908,355,- Kč, za výběr poplatku v souvislosti s konáním pouti a vánočního jarmarku bylo 

inkasováno dalších 7.670,- Kč.  



Pol. 1511 – u daně z nemovitých věcí došlo oproti roku 2018 k navýšení příjmu o 301.418,36 

Kč, celkem byla inkasována částka 5,620,018,57 Kč.  

Nedaňové příjmy 

U nedaňových příjmů vykazuje vyšší plnění položka ostatních příjmů z vlastní činnosti (pol. 

2119) z důvodu přijetí jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene ve výši 1,626.966,- Kč 

od společnosti GasNET, s.r.o., přijetí úplaty od společnosti DPO, a.s ve výši 316.644,90 Kč a 

inkasováním dalších prostředků v souvislosti s uzavřením smluv zejména se společností ČEZ 

Distribuce, a.s. 

Pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady je plněna příjmy z vyúčtování služeb 

poskytnutých v minulých letech a vyúčtováním dodávek energií za minulé roky 

 

Pol. 2451 – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací, jedná se o vratku 

předfinancování projektu Mezi námi ve výši 374.272,26 Kč realizovanému v roce 2017 

příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ O.-Svinov 

 

Rekapitulace příjmů bytového hospodářství    tab. č. 2 

   Druh příjmu                                            upravený rozpočet skutečnost 

čistý nájem 4 408 4 366 

služby spojené s bydlením 1 150 1 123 

vyúčtování služeb spojených s bydlením 33 50 

splátky dluhů za předchozí období 5 141 

zálohy na služby v nebytovém prostoru 6 12 

přijaté náhrady (vyúčtování záloh dodavateli, pojistné..) 0 35 

bytové hospodářství celkem (v tis. Kč) 5 602 5 727 

 

Kapitálové příjmy 

V roce 2019 byly inkasovány příjmy z prodeje pozemků parc.č. 659/306, parc.č. 254/3 a 

z prodeje pozemku parc.č. 1024/16 a 1026/8 realizovaného statutárním městem Ostrava. 

Transfery 

Přijaté dotace tvoří největší podíl příjmů městského obvodu. Ze státního rozpočtu byla 

poskytnuta dotace na výkon státní správy (2.063 tis. Kč), sociální práci (287tis. Kč), na výdaje 

JSDH (400,- Kč), volby do Evropského parlamentu (záloha 87 tis. Kč), sčítání lidu, domů a 

bytů v r. 2021 (9.310,- Kč). V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla 

pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola O.-Svinov zaslána ze státního 

rozpočtu platba ve výši 2,398.423,- Kč a pro Základní uměleckou školu Dobroslava Lidmily 

O.-Svinov platba 652.074,- Kč na projekt „Šablony II“. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

byly pro Základní školu a mateřskou školu O.-Svinov poskytnuty finanční prostředky ve výši 

26.608,26 Kč. Jednalo se o 2. splátku neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování 

bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji II“, současně byl projekt 

organizací vyúčtován a byly přijaty další finanční prostředky ve výši 76.987,68 Kč jako 

1.splátkana realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve 

školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci 

v Moravskoslezském kraji III“. 



Z rozpočtu statutárního města byly poskytnuty městskému obvodu neinvestiční dotace o 

celkovém objemu 30,053.534,89 Kč a investiční o objemu 2,142.000,- Kč.  

 

FINANCOVÁNÍ 

Na dokrytí výdajů roku 2019 byly do schváleného rozpočtu zapojeny finanční prostředky ve 

výši 4.901 tis. Kč. V průběhu roku byly zapojeny další prostředky určené k dokrytí potřeb 

městského obvodu ve výši 5.892 tis. Kč.  

 

K 31. 12. 2019 nebyly městskému obvodu poskytnuty žádné půjčky ani úvěry. 

 

VÝDAJE 

 

Běžné výdaje  

Během roku byly realizovány opravy místních komunikací o celkovém objemu 4,193 tis. Kč 

(oprava křižovatky Fr. a A.Ryšových, asfaltových pásů ul. Polanecká, oprava výtluků Dubí, 

Králka, Radhošťská, Tichá, oprava silniční příkopy Dr. Kudely, Jelínkova, silničních obrub, 

chodníku a vjezdu do sportovního areálu ul.Sokolská, oprava chodníku ul. Bílovecká u BUS 

zastávky Svinov náměstí, ul. Rošického u hřiště a v areálu MŠ, předláždění chodníku ul. 

Malátova). 

V listopadu byl zahájen provoz nové víceúčelové sportovní haly. Investorem stavby bylo 

město Ostrava, městský obvod se částečně spolupodílel na realizaci stavby, z rozpočtu byly 

hrazeny zejména výdaje týkající se doplnění sportovního vybavení a zařízení haly. 

Z prostředků bytového hospodářství byl rozpočet čerpán, kromě výdajů na platy včetně 

odvodů a úhradu nákladů na dodávku energií dodavatelům, zejména na běžnou opravu 

bytového fondu (elekroopravy, opravy a výměna zařizovacích předmětů, výměna vstupních 

dveří Bílovecká 256, 155, Tichá 350 a 700, malba a sanace omítky na chodbách Bílovecká 

155). 

Prostředky určené na provoz a správu přednádražního prostoru včetně svinovských mostů o 

celkovém objemu 1.220 tis. Kč byly zaslány příspěvkové organizaci Technický dvůr O.-

Svinov (§ 3639 – neinvestiční příspěvek). 

Rekapitulace výdajů spojených se správou a úklidem přednádražního prostoru včetně 

svinovských mostů (v Kč)        tab. č. 3 

období 
poskytnutá výše 

dotace čerpání celkem 

náklady TD výnosy TD 

1/2019   102 000,00 116 224,82 102 000,00 

2/2019 610 000,00 102 000,00 103 621,68 102 000,00 

3/2019   102 000,00 158 906,25 102 009,00 

4/2019   102 000,00 102 560,84 103 019,00 



5/2019   102 000,00 124 360,39 102 950,00 

6/2019   204 000,00 92 652,50 205 455,00 

1-6/2019 610 000,00 714 000,00 698 326,48 717 433,00 

7/2019 610 000,00 102 000,00 114 704,77 102 115,00 

8/2019     84 914,75 885,00 

9/2019   102 000,00 105 559,20 103 000,00 

10/2019   102 000,00 133 009,63 102 890,00 

11/2019   102 000,00 110 523,98 102 195,00 

12/2019   98 000,00 106 703,53 98 847,00 

1-12/2019 1 220 000,00 1 220 000,00 1 353 742,34 1 227 365,00 

 

    výnosy - náklady -126 377,34 

 

Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že Technický dvůr O.-Svinov přijal v roce 2019 

z účelové dotace neinvestiční příspěvek ke krytí nákladů ve výši 1,220.000,-Kč. Náklady nad 

tuto částku organizace dokryla převážně z příspěvku na provoz poskytnutého zřizovatelem. 

V rámci hlavní činnosti vykonává příspěvková organizace Technický dvůr Ostrava-Svinov 

drobnou údržbu a opravy bytového a nebytového fondu.  

Pro rok 2019 byl organizaci schválen neinvestiční příspěvek na krytí nákladů na bytový fond 

ve výši 537 tis. Kč.  K 31. 12. 2019 vykazuje příspěvková organizace čerpání finančních 

prostředků ve výši 540.545,11 Kč.  

Na údržbu nebytového fondu byl organizaci poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 60 tis. 

Kč. K 31. 12. 2019 organizace vykazuje na údržbu nebytového fondu náklady v celkové výši 

93.957,17 Kč. 

Na dokrytí nákladů spojených s údržbou bytového a nebytového fondu čerpala organizace 

prostředky z neúčelového neinvestičního příspěvku zřizovatele. 

 

V roce 2019 byly z rozpočtu městského obvodu poskytnuty finanční příspěvky o celkovém 

objemu 365.000,- Kč těmto cizím subjektům:     tab. č. 4

     

název subjektu poskytnuto (v Kč) 

Mobilní hospic Ondrášek o.p.s. 10 000 

Knihovna města Ostravy, p.o. 10 000 

TJ Vítkovice - Svinov 70 000 

SK Svinov z.s. 15 000 

TJ Sokol Svinov 81 000 

Junák - svaz skautů a skautek ČR 10 000 

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Ještěr 37 000 

RSK Svinov z.s. 6 000 

Řimskokatolická farnost Ostrava-Svinov 6 500 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svinov 50 000 



Náboženská obec Církve československé husitské 33 500 

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Ostrava 6 000 

Maratón klub Seitl Ostrava z.s. 30 000 

 celkem 365 000 

 

Kapitálové výdaje 

Z celkových rozpočtovaných prostředků ve výši 21.878 tis. Kč, po úpravě 14.329 tis. Kč, bylo 

na investiční akce vyčerpáno 10.581 tis. Kč, tj. 74 % upraveného rozpočtu. Část 

nevyčerpaných prostředků byla přesunuta do schváleného rozpočtu roku 2020:  

§ 2221 – rekonstrukce zastávek   250 tis. Kč 

§ 3639 – investiční příspěvek TD O.-Svino  450 tis. Kč  

§ 6171 – úprava obřadní síně    200 tis. Kč 

§ 6409 – rezerva na výstavbu sokolovny             900 tis. Kč 

   nespecifikovaná rezerva             1.073 tis. Kč 

Podrobný rozpis kapitálových výdajů dle jednotlivých akcí je uveden v příloze Čerpání 

výdajů za 1-12/2019. 

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem SMO   tab. č. 5 

transfery 2019 poskytnuto skutečnost 
+ k dokrytí 

- k vrácení 

výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 400,00 400,00 0,00 

sociální práce 287 000,00 287 000,00 0,00 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 9 310,00 9 310,00 0,00 

volby do Evropského parlamentu 87 000,00 105 399,37 18 399,37 

plavecký výcvik žáků ZŠ 98 000,00 93 450,00 -4 550,00 

údržba přednádražního prostoru 1 220 000,00 1 220 000,00 0,00 

výtěžek z loterií   830,43 830,43 

revitalizace zeleně - Park ČSA 311 496,88 311 496,88 0,00 

náhrada za prominuté úplaty MŠ 26 460,00 26 460,00 0,00 

monitoring výsadeb zeleně 5 932,61 5 932,61 0,00 

prevence kriminality 158 000,00 114 150,00 -43 850,00 

dokrytí platu školního psychologa 90 195,00 90 195,00 0,00 

celkem -29 170,20 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že městský obvod si nárokuje dokrýt vyúčtování voleb a výtěžek 

z loterií v celkové výši 19.229,80 Kč a z nevyčerpaných prostředků je povinen odvést celkem 

48.400,- Kč.  

 

V součtu je městský obvod povinen odvést v rámci finančního vypořádání za rok 2019 na účet 

statutárního města částku 29.170,20 Kč. 

 



Stav volných prostředků po finančním vypořádání 2019              tab. č. 6 

 

  

Stav k 31. 12. 2019 - účet 231 a 261 14 862 564,68 

zdroje po finančním vypořádání 19 229,80 

potřeby po finančním vypořádání 48 830,00 

stav účelových fondů vedených v rámci účtu 231 892 238,48 

Výše prostředků k použití po FV 2019 13 940 726,00 

zapojené prostředky do schváleného rozpočtu 2020 5 410 000,00 

vázané prostředky k zapojení do rozpočtu 2020   

Prostředky k použití bez účelu 8 530 726,00 

 

Součástí závěrečného účtu je přehled - stav fondů MOb Svinov v roce 2019 viz příloha. 

Na základě Příkazu č.2/2019 tajemnice Úřadu městského obvodu Svinov ze dne 24. 9. 2019 

byla provedena inventarizace majetku a závazků MOb Svinov k 31. 12. 2019. Zápis z jednání 

ústřední inventarizační komise ze dne 27. 1. 2020 předkládáme přílohou materiálu. 

Stav pohledávek MOb Svinov k 31. 12. 2019 (v Kč)    tab.č.7 

účet brutto korekce netto 

311 - odběratelé 1 484 995,70 1 150 446,03 334 549,67 

314 - krátkodobé poskytnuté zálohy 1 170 746,00   1 170 746,00 

315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti 183 885,00 81 858,10 102 026,90 

335 - pohledávky za zaměstnanci 1 073,00   1 073,00 

377 - ostatní krátkodobé pohledávky 365 231,54   365 231,54 

krátkodobé pohledávky celkem 3 205 931,24 1 232 304,13 1 973 627,11 

462 - poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 206 000,00   206 000,00 

465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy 15 000,00   15 000,00 

dlouhodobé pohledávky celkem 221 000,00 0,00 221 000,00 

POHLEDÁVKY CELKEM 3 426 931,24 1 232 304,13 2 194 627,11 

Rozpis pohledávek k 31. 12. 2019 po splatnosti viz příloha materiálu. 

 

Stav závazků MOb Svinov k 31. 12. 2019 (v Kč)     tab.č.8 

účet částka 

321 - dodavatelé 396 055,58 

324 - krátkodobé přijaté zálohy 1 443 548,64 

331 - zaměstnanci 517 669,00 

336 - sociální zabezpečení 302 422,00 

337 - zdravotní pojištění 136 407,00 

342 - ostatní daně, poplatky 143 841,00 

349 - závazky k vybraným místním vládním institucím 70 893,00 

383 - výdaje příštích období 29 600,00 



389 - dohadné účty pasívní 526 166,00 

378 - ostatní krátkodobé závazky 627 624,17 

krátkodobé závazky celkem 4 194 226,39 

459 - ostatní dlouhodobé závazky 331 309,65 

dlouhodobé závazky celkem 331 309,65 

ZÁVAZKY CELKEM 4 525 536,04 

 

Jako podklady ke schvalování účetní závěrky dále předkládáme tyto účetní výkazy městského 

obvodu Svinov: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o změnách vlastního kapitálu 

a Přehled o peněžních tocích (viz přílohy Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2019). 

 

Účetní výkazy byly zpracovány podle platné legislativy a v rámci účetní jednotky odeslány 

v řádném termínu do CSÚIS, kterým byly přijaty. Vnitrovýkazová a mezivýkazová kontrola 

proběhla v pořádku, nebyly zjištěny chyby. Byla dodržena bilanční kontinuita, aktiva=pasiva. 

Při uzavírání účetních knih byla provedena kontrola, zda Závěrečný účet rozvažný souhlasí 

s Počátečním účtem rozvážným. Situace v účetní jednotce od rozvahového dne do doby 

provedení přezkumu hospodaření byla popsána v Příloze účetní závěrky, kde jsou rovněž 

okomentovány účetní případy. 

 

Spolu se schválením účetní závěrky je nutné schválit také rozdělení hospodářského výsledku. 

Hospodaření roku 2019 skončilo ziskem ve výši 2,715.781,27 Kč. Navrhujeme převod 

hospodářského výsledku z účtu 431 do výsledku hospodaření minulých účetních období – na 

účet 432.  

Hospodaření příspěvkových organizací    tab. č. 9 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, IČ 70641871 

Výsledek hospodaření (v Kč) k 31. 12. 2019 

  Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem 

Výnosy 55 830 955,94 781 185,00 56 612 140,94 

Náklady  55 695 729,57 745 965,50 56 441 695,07 

Saldo: výnosy - náklady = + zisk, - ztráta 135 226,37 35 219,50 170 445,87 

Pohledávky a závazky (v Kč) k 31. 12. 2019 

Pohledávky 2 656 734,77 

Závazky 11 147 854,38 

Stav peněžních fondů (v Kč) k 31. 12. 2019 

Fond odměn 220 908,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb 567 054,17 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 86 009,00 

Rezervní fond z ostatních titulů 19 654,00 

Fond reprodukce majetku (fond investic) 8 161,00 

 



Základní škola a mateřská škola Ostrava – Svinov převede výsledek hospodaření roku 

2019 ve výši 170.445,87 Kč do rezervního fondu organizace tvořeného ze zlepšeného 

výsledku hospodaření (úč. 413) ve výši 100.445,87 Kč, do fondu odměn (úč. 411) ve výši 

70.000,- Kč. 

tab.č.10 

Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov, IČ 70631719 

Výsledek hospodaření (v Kč) k 31. 12. 2019 

  Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem 

Výnosy 8 960 144,01   8 960 144,01 

Náklady  8 922 438,17   8 922 438,17 

Saldo: výnosy - náklady = + zisk, - ztráta 37 705,84   37 705,84 

Pohledávky a závazky (v Kč) k 31. 12. 2019 

Pohledávky 701 017,04 

Závazky 1 567 466,10 

Stav peněžních fondů (v Kč) k 31. 12. 2019 

Fond odměn 157 655,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb 210 186,40 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 411 931,63 

Rezervní fond z ostatních titulů 465 369,00 

Fond reprodukce majetku (fond investic) 48 615,10 

 

Základní umělecká škola Ostrava-Svinov převede hospodářský výsledek roku 2019 ve výši 

37.705,84 Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (úč. 413). 

 

tab.č.11 

Technický dvůr Ostrava-Svinov, IČ 71174231 

Výsledek hospodaření (v Kč) k 31. 12. 2019 

  Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem 

Výnosy 13 142 954,11 535 287,20 13 678 241,31 

Náklady  13 202 061,43 455 398,80 13 657 460,23 

Saldo: výnosy - náklady = + zisk, - ztráta -59 107,32 79 888,40 20 781,08 

Pohledávky a závazky (v Kč) k 31. 12. 2019 

Pohledávky 101 000,00 

Závazky 1 308 645,21 

Stav peněžních fondů (v Kč) k 31. 12. 2019 

Fond odměn 0,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb 82 132,50 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 0,00 

Rezervní fond z ostatních titulů 0,00 

Fond reprodukce majetku (fond investic) 601 795,00 

 

Technický dvůr Ostrava-Svinov použije zlepšený hospodářský výsledek roku 2019 ve výši 

20.781,08 Kč ke snížení ztráty z minulých let.  



Zápisy z provedených inventarizací majetku a závazků příspěvkových organizací včetně 

účetních výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a závěrečných zpráv jsou uloženy na 

odboru financí a správy majetku ÚMOb Svinov.  

Ve dnech 30. 3. 2020 – 6. 4. 2020 bylo provedeno závěrečné přezkoumání hospodaření 

městského obvodu, které navazovalo na dílčí přezkoumání hospodaření provedené za období 

od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019. Přezkoumání provedla společnost BDO AUDIT, spol. s r.o.  

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 předkládáme přílohou materiálu. 

 


