
Informace k závěrečnému účtu obce Hukvaldy za rok 2015 
o - pronajatých objektech a pozemcích, financování dotačních titulů, 
závazcích, pohledávkách.

1. Obec pronajímá tyto objekty:

Bývalá škola Mládeži (kromě jedné místnosti) 28 292 Kč od 18.12.2000 na dobu neurčitou + 
inflace

Objekt č.p 110 Hukvaldy 64 603,11 Kč od 1.6.2005 na dobu neurčitou vč. 
DPH + inflace

Jedna místnost v bývalé  škole Mládež i 1 466 Kč od 23.2.1990 na dobu neurčitou + 
inflace

Provozovna koupali ště 53 272,70 Kč ukončeno k 31.10.2015 vč. DPH +
inflace

Provozovna koupališ tě 5 250 Kč od 25.11.2015 do 31.12.2016 celkem 
na 54 tis. ročně

2 místnosti v domě č.p. 40 Hukvaldy 70 159,44 Kč od 8.3.2006 vč. DPH + inflace, 
ukončeno k 31.12.2015

Objekt č.p 4 Hukvaldy (večerka) 48 395 Kč od 1.4.1999 na dobu neurčitou vč. 
DPH + inflace

Část budovy č.p. 5 (cukrárna) 33 609 Kč od 1.4.2003 na dobu neurčitou + 
inflace

Část budovy č.p. 5 (krámek) 23 356 Kč od 1.5.2008 na dobu neurčitou + 
inflace

Část televizního sto žáru Vodafon 83 203,23 Kč od 18.7.2000 na dobu 15 let vč. 
DPH + inflace

Část televizního stož áru T-mobile 86 981,46 Kč od 6.5.2002 do 7.5.2022 vč. DPH 
+ inflace

Část televizního stož áru O2 85 970,50 Kč od 1.4.1999 do 31.3.2019 vč. DPH
+ inflace

Mostní objekt směr Příbor   pro reklamu 67 760 Kč od 1.7.2006 na 10 let vč. DPH

Část objektu Budvarka 39 550 Kč od 1.2.2001 do 15.1.2019 
(předplaceno vzáj. zápočet)

Část stodoly v areálu bývalého dvora 5 065,06 Kč od 1.11.2005 na dobu neurčitou vč. 
DPH + inface

Část stodoly v areálu bývalého dvora 4 449 Kč od 1.11.2005 na dobu neurčitou + 
inflace

Část stodoly v areálu bývalého dvora 3 215 Kč od 1.11.20015 ukončeno k 31.12.2015 
+ inflace



2. Pronájmy pozemků.

Na. k.ú. Sklenov a Rychaltice jsou pronajaty pozemky Beskydu Agro Palkovice za roční nájemné 
v celkové výši 27 917 Kč na dobu neurčitou.

Na k.ú. Sklenov 48 m2 z p.č. 354/1 (u WC parkoviště) za roční nájemné 200 Kč od 1.7.2002 
ukončeno k 28.2.2015.

Na k.ú. Sklenov p.č. 504 o výměře 50 m2 (u hukvaldské brány) za roční nájemné 6 565 Kč
 (+inflace) od 11.3.2002 na dobu neurčitou.

Na k.ú. Sklenov p.č. 1010/3 o 60 m2 (u ZŠ LJ Hukvaldy-digitální ústředna) za roční nájemné 
15 000 Kč od 9.9.1997 na dobu neurčitou.

Na k.ú. Rychaltice zemědělské pozemky p.č. 1237 PK v celkové výměře 1,7669 ha (směr Příbor) za
roční nájemné 2 650 Kč pronajato od 1.3.2005 na dobu neurčitou.

Na k.ú. Sklenov - část Hukvaldského dvora o výměře 100 m2 za roční nájemné 12 148,40 Kč 
( + inflace) na dobu neurčitou.

Na k.ú. Sklenov část p.č. 1201/3 o výměře 30m2 za roční nájemné 1 059,96 Kč vč. DPH (+ inflace) 
na dobu neurčitou.

3. Obecní TV a internet

Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta

Za internet  781 520,77 Kč  901 984,65 Kč  120 463,88 Kč

Za televizi  916 764,23 Kč  609 456,57 Kč - 307 307,66 Kč

Celkem TV a INT 1 698 285 Kč 1 511 441,22 Kč  -186 843,78 Kč

V nákladech jsou zahrnuty i účetní odpisy v celkové částce 169 172,77 Kč. Kdybychom brali v 
úvahu jen běžné náklady bez účetních odpisů, pak je TV ve ztrátě 222 726,17 Kč a internet v zisku 
205 055,16 Kč. V roce 2015 nedošlo k úpravám ceny za  TV. Nabídka  mini stojí  90,- Kč, základní 
nabídka 180,- Kč, kompletní nabídka  440,- Kč). 
K 31.12.2015 bylo na OIIS (TV) napojeno 344 domácností (vč. Podnikatelů), tj. o 10 méně než v 
minulém roce. Obecní internet užívá 313 domácností (vč. podnikatelů), tj. o 5 více než v 
předchozím roce.
V roce 2015 se provedla modernizace sítě OIIS za 370 tis.Kč.



4. Parkoviště

Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta

r. 2010 169 092,61 Kč 546 334,57 Kč 377 241,96 Kč

r. 2011 226 081,20 Kč 629 900,07 Kč 403 818,87 Kč

r. 2012 248 104, 62 Kč 635 516,25 Kč 387 411,63 Kč

r. 2013 236 692,70 Kč 714 348,43 Kč 477 655,73 Kč

r. 2014 252 322,33 Kč 833 013,92 Kč 580 691,69 Kč

r. 2015 240 396,24 Kč 834 234,42 Kč 593 838,18 Kč

Od roku 2010 obec provozuje parkoviště sama. Hlavní provoz byl od března do listopadu, v 
ostatních měsících jen o sobotách a nedělích za příznivého počasí. Za parkování osobního auta se 
vybíralo od 1.6.2013  40,00 Kč, do té doby to bylo o 10,-Kč méně, za autobus  se vybírá 80,00 Kč. 
V roce 2015 se cena parkovného neměnila. V porovnání s rozpočtovými příjmy u parkoviště, které 
dosahují částky 1007 tis. Kč a výnosy které dosahují 834 tis. Kč je rozdíl v odvedeném DPH.

5. Komunální odpad

Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta

Komunální odpad 1 555 849,41 Kč 1 351 233,82 Kč -204 615,59 Kč

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu obec vybírá 
poplatek za trvale bydlící 450,00 Kč a za rekreační objekty 700,00 Kč. Touto vyhláškou byly 
zvýhodněny domácnosti, které využívají možnost ekologického vytápění a osvobozeni jsou občané,
kteří mají trvalý pobyt na úřední adrese. Rekreačních objektů bylo zpoplatněno 141.
Od roku 2002 obec vybírá poplatky za odvoz komunálního odpadu na základě schválené obecně 
závazné vyhlášky. Za období 2002-2015 doplácela obec na vývoz komunálního odpadu celkem 1 
769,8 tis. Kč.
Vývoz popelnic a kontejnerů stálo obec ve sledovaném roce 961 427 Kč, za odvoz na sběrný dvůr 
jsme zaplatili 41 121 Kč, odvoz skla umělých hmot,papíru stálo 389 348 Kč, za nebezpečný odpad 
jsme uhradili 56 709 Kč, za biologický odpad došlo k nárustu z důvodu změny systému – celkem 
bylo vynaloženo 107 243 Kč. Naproti tomu jsme inkasovali od občanů 873 170 Kč, od společností  
EKO-KOM, Elektrowin a Asekol za třídění odpadu jsme získali 429 492,-Kč, od podnikatelů 48 
571 Kč.

6. Poskytnuté příspěvky sdružením jichž je obec členem:

Svaz měst a obcí 5 756,80 Kč

Spolek pro obnovu venkova 2 000 Kč

SMOPO Brušperk 30 255 Kč

SMOPO Brušperk na kanalizaci 19 353 890,31 Kč

Beskydy - Valašsko 10 000 Kč
Poznámka: Za SMOPO Brušperk bude závěrečný účet projednávat ZO Hukvaldy samostatným 
usnesením.



7. Vývoj sdílených daní a daně z nemovitosti 

Většinu daňových příjmů obce tvoří podíly na celostátně vybíraných daních, které upravuje zákon 
o rozpočtovém určení daní. Od roku 2013 je pro obce přerozdělení daní výhodnější. V roce 2015 
jsme na sdílených daních získali 18 792,3 tis. Kč.

8. Významné investiční výdaje a údržba v rozpočtu r. 2015

Kanalizace obce.
Kanalizace obce se investuje prostřednictvím Sdružení měst a obcí Povodí Ondřejnice Brušperk. 
Postupně od roku 2007 jsme do konce roku 2015 uhradili celkem 33 049,6 tis. Kč. 
Na financování kanalizace máme zajištěný u České spořitelny od roku 2013 úvěr ve výši 20 mil. 
Kč, který byl v letošním roce čerpán v plné výši. Kanalizace je zkolaudovaná, materiály odeslány 
na SFŽP, vyúčtování není zatím dokončeno.

Neuskutečnila se oprava fasády rodného domku Leoše Janáčka
Oprava fasády byla podmíněna získáním dotace z MSK, kterou obec v roce 2015 nezískala. O 
dotaci se bude žádat začátkem roku 2016.

Cyklostezka projekt.
Zatím nebyl projekt realizován z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů.

Výstavba chodníku II. Etapa, žádost o dotaci.
Žádost o dotaci nebyla do konce roku podána z důvodu dopracování a upřesnění projektové 
dokumentace tak, aby odpovídala podmínkám nově vyhlášených výzev. Ke konci roku vyřešen 
pozemek v Rychalticích u fary. Po vzájemné dohodě a schválení darovací smlouvy byl pozemek 
p. č. 1677/1 darován Římskokatolickou farností Rychaltice obci Hukvaldy na výstavbu chodníku.

Mlýnský náhon – čištění.
Naplánována oprava koryta v části zahrady. Hledalo se nejlepší technické řešení. Oprava a čištění 
koryta mlýnského náhonu odložena a příští rok.

Přístřešek na kola u ZŠ.
Z důvodu pozdního začátku realizace díla termín dokončení prodloužen 31.3.2016. Byla vyplacena 
záloha na materiál ve výši 100 tis. Kč. Celková cena díla 177,4 tis. Kč.

Rozšíření separace v obci Hukvaldy.
Ze státního fondu životního prostředí ČR se nám podařilo vyřídit dotaci na Rozšíření separace v 
obci Hukvaldy. Dotace ze státního rozpočtu činila 45,1 tis. Kč a z EU 766,7 tis. Kč. Celá akce stála 
931,7 tis.Kč. Bylo pořízeno dalších 250 kusů kompostérů, 4 kusy velkoobjemové kontejnery o 
objemu 10m3 na biologicky rozložitelný odpad a 4 kusy kontejnerů o objemu1100 l na sběr kovů.

Rekultivace skládky
V roce 2015 se podařilo dokončit rekultivaci skládky, která byla hrazena zcela z obecních 
prostředků. Rekultivaci prováděla firma AWT rekultivace a.s., která v roce 2014 zvítězila ve 
výběrovém řízení. Původní smlouva o dílo byla uzavřena na částku 9 863 728,20 Kč vč. DPH, tato 
cena byla upravena dodatkem na částku 9 557 333,14 vč. DPH z důvodu změny rozsahu 
projektových prací. Rekultivace skládky byla dokončena k 30.11.2015. V následujícím roce bude 
skládka zkolaudována a převzata do majetku obce. Finanční prostředky z vázaného účtu ve výši 
800 000 Kč byly převedeny na běžný účet, tuto výši schválil MSK Ostrava. Zbylé finanční 
prostředky zůstávájí na vázaném účtu.



Samotný fakt, že byla skládka zrekultivována, neznamená konec potřeby finančních prostředků. 
Po dobu 30 let musíme provádět monitoring, který v současných cenách předpokládá částku 
45 tis. Kč ročně.

Výměna oken č. p 4 a č.p 5
V celé budově Hukvaldy č.p. 4 a č.p 5 proběhla výměna oken z důvodu havarijního stavu. 
Výměnou oken získala budova nejen na vzhledu, ale také se od této realizace očekává úspora 
energie. Výměna oken stála 362,3 tis.Kč. Tato akce byla hrazena zcela z obecních prostředků.

Oprava památníku obětem 1. a 2. světové války na Hukvaldech
Účelová dotace na zabezpečení péče o válečné hroby byla získána z Ministerstva obrany. Výše 
dotace 135 tis. Kč, podíl obce činil 38,2 tis. Kč. Památník byl rozšířen o sousoší legionáře a 
holčičky.

Schodiště Chatoviště – Koupaliště
Původní schodiště bylo vybudováno chataři v akci „Z“. Z důvodu havarijního stavu proběhla 
rekonstrukce schodiště na Chatovišti. Akce byla hrazena z obecních prostředků. Rekonstrukci 
prováděla firma Kahema s.r.o. za cenu 320 tis.Kč.

9. Pohledávky a závazky

Komentář k vybraným závazkům.

Obec má od r. 2001 dlouhodobý závazek, zůstatek k 31.12.2014 činí 120 171,00 Kč. Jedná se o 
provedené technické zhodnocení nebytových prostor (Budvarka).
Neuhrazené faktury ve výši 319 866,20 Kč.
Závazky z prosincových mezd činí celkem 247 484,00 Kč

Komentář k vybraným pohledávkám.

Za obecní TV nedoplatek 360,- Kč, reklama obecní TV 150,- Kč, Eko-kom- 95 707 Kč (faktura ve 
splatnosti).

10. Poskytnutí neinvestiční dotace.

Dotace TJ Sokol Hukvaldy.
Zastupitelstvo obce Hukvaldy na svém zasedání dne 9.3.2015 schválilo neinvestiční dotaci ve výši 
270 tis. Kč na činnost se závaznými ukazateli. Dotace byla vyúčtována dle závazných ukazatelů tzn.
že byly dodrženy veškeré podmínky dotace, tudíž byla dotace poskytnuta ve schválené výši. 

11. Závazné ukazatele

Při sestavování rozpočtu na rok 2015 Zastupitelstvo obce Hukvaldy  stanovilo své příspěvkové 
organizaci ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy v rámci poskytnutého příspěvku 3605 tis.Kč na provoz .

Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy skončilo v hlavní činnosti 
ziskem 32 215,35 Kč a v doplňkové činnosti ziskem 6 762,83 Kč. 



12. Hospodaření Obce Hukvaldy v roce 2015

Rozpočet, který byl na rok 2015 sestaven schodkový skončil ztrátou 17 261 733,06 Kč.
K 31.12.2015 máme na běžných účtech částku 7 014 019,67 Kč, k možnému využití pro rozpočet 
roku 2016.
Finanční hospodaření dle výkazu zisku a ztrát skončilo ztrátou 6 083 590,72 Kč.

Pro vysvětlení uvádím zjednodušený přehled pro snadnjší pochopení, co činí rozdíl ve výsledcích 
ve vztahu k hotovosti (saldo příjmů a výdajů) a hospodářskému výsledku z výsledovky. 
Hospodářský výsledek je rozdíl mezi účty výnosů a nákladů. Nejvýznamější rozdíl činí to, že do 
nákladů nejdou výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, ale výdajem rozpočtu jsou. Naopak do 
nákladů jdou i předpisy závazků – přijatá plnění služeb, ale pokud máme závazek, znamená to, že 
není uhrazen, tedy nebyl ve výdajích. Další rozdíly působí časové rozlišení. Také dotace na 
investiční majetek jsou příjmem rozpočtu, ale do výnosů nejdou. Na hospodářský výsledek má vliv 
i opravná položka k pohledávkám, která se však v rozpočtu neprojeví. 

Zpracovala: Odleváková Monika, účetní








