
Informace k závěrečnému účtu obce Hukvaldy za rok 2016
o - pronajatých objektech a pozemcích, financování dotačních titulů, 
závazcích, pohledávkách.

1. Obec pronajímá tyto objekty:

Bývalá škola Mládeži (kromě jedné místnosti) 28 377 Kč od 18.12.2000 na dobu neurčitou + 
inflace

Objekt č.p 110 Hukvaldy 64 796,71 Kč od 1.6.2005 na dobu neurčitou vč. 
DPH + inflace

Jedna místnost v bývalé škole Mládeži 1 470 Kč od 23.2.1990 na dobu neurčitou + 
inflace

Provozovna koupaliště 54 000 Kč ukončeno k 31.12.2016 

Objekt č.p 4 Hukvaldy (večerka) 42 222 Kč od 1.4.1999 na dobu neurčitou vč. 
DPH + inflace, ukončeno k 31.12.2016

Část budovy č.p. 5 (cukrárna) 33 710 Kč od 1.4.2003 na dobu neurčitou + 
inflace

Část budovy č.p. 5 (krámek) 23 426 Kč od 1.5.2008 na dobu neurčitou + 
inflace

Část televizního stožáru Vodafon 83 452,49 Kč od 18.7.2000 na dobu 15 let vč. 
DPH + inflace

Část televizního stožáru T-mobile 87 285,82 Kč od 6.5.2002 do 7.5.2022 vč. DPH 
+ inflace

Část televizního stožáru O2 86 055,20 Kč od 1.7.2016 do 30.6.2026 vč. DPH
+ inflace

Mostní objekt směr Příbor pro reklamu 59 290 Kč od 1.7.2016 do 30.6.2021 vč. DPH

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

Část stodoly v areálu bývalého dvora 5 080,79 Kč od 1.11.2005 na dobu neurčitou vč. 
DPH + inface

Část stodoly v areálu bývalého dvora 4 462 Kč od 1.11.2005 na dobu neurčitou + 
inflace



2. Pronájmy pozemků.

Na. k.ú. Sklenov 7,8995 ha a Rychaltice 25,4946 ha jsou pronajaty pozemky firmě Beskyd Agro 
Palkovice za roční nájemné v celkové výši 57 774 Kč na dobu neurčitou.

Na k.ú. Sklenov, p.č. 504 je pronajat pozemek o výměře 50 m2 (u hukvaldské brány) za roční 
nájemné 6 585 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) je pronajat pozemek 
za roční nájemné 15 000 Kč od 9.9.1997 na dobu neurčitou.

Na k.ú. Rychaltice jsou pronajaty zemědělské pozemky firmě Mléčná farma Lubina, spol. s.r.o. 
celkové výměře 1,8796 ha (směr Příbor) za roční nájemné 3 934 Kč pronajato od 1.3.2005 na dobu 
neurčitou.

Na k.ú. Sklenov - část Hukvaldského dvora je pronajat pozemek o výměře 100 m2 za roční nájemné 
12 184,70 Kč 
( + inflace) na dobu neurčitou.

Na k.ú. Sklenov část p.č. 1201/3 o výměře 30m2 je pronajat pozemek za roční nájemné 1 063,60 Kč 
vč. DPH (+ inflace) na dobu neurčitou.

3. Obecní TV a internet

Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta

Za internet  837 143,41 Kč  875 462,50 Kč  38 319,09 Kč

Za televizi  1 014 989,82 Kč  588 716,70 Kč - 426 273,12 Kč

Celkem TV a INT 1 852 133,23 Kč 1 464 179,20 Kč  - 387 954,03 Kč

V nákladech jsou zahrnuty i účetní odpisy v celkové částce 225 780 Kč. Kdybychom brali v úvahu 
jen běžné náklady bez účetních odpisů, pak je TV ve ztrátě 313 383,12 Kč a internet v zisku 151 
209,09 Kč. V roce 2016 nedošlo k úpravám ceny za TV. Nabídka mini stojí 90 Kč, základní nabídka
180 Kč, kompletní nabídka 440 Kč. 
K 31.12.2016 bylo na OIIS (TV) napojeno 361 domácností (vč. podnikatelů), tj. o 17 více než v 
minulém roce. Obecní internet užívá 339 domácností (vč. podnikatelů), tj. o 26 více než v 
předchozím roce.
V roce 2016 byla provedena instalace software pro zrychlení internetu za 155 231 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

r. 2016 298 277,73 Kč 978 953,48 Kč 680 675,75 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 Kč. 
V roce 2016 se cena parkovného neměnila. V porovnání s rozpočtovými příjmy u parkoviště, které 
dosahují částky 1 184 600 Kč a výnosy které dosahují 978 953,48 Kč je rozdíl v odvedeném DPH.

5. Komunální odpad

Náklady Výnosy Zisk/-Ztráta

Komunální odpad 1 624 770 Kč 1 387 824 Kč -236 946 Kč

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu obec vybírá 
poplatek za trvale bydlící 500 Kč a za rekreační objekty 700 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 2005-2016 doplácela obec na vývoz komunálního odpadu celkem 
2 044 435 Kč.
Vývoz popelnic a kontejnerů stálo obec ve sledovaném roce 941 773,60 Kč, za odvoz na sběrný 
dvůr jsme zaplatili 39 408 Kč, odvoz skla umělých hmot, papíru stálo 406 151 Kč, za nebezpečný 
odpad jsme uhradili 128 126 Kč, za biologický odpad došlo k nárůstu z důvodu změny systému – 
celkem bylo vynaloženo 109 312 Kč. Naproti tomu jsme inkasovali od občanů 961 398 Kč, od 
společností  EKO-KOM, Elektrowin a Asekol za třídění odpadu jsme získali  369 551 Kč, od 
podnikatelů 56 875 Kč.

6. Poskytnuté příspěvky sdružením jichž je obec členem:

Svaz měst a obcí 5 810,80 Kč

Spolek pro obnovu venkova 2 000 Kč

SMOPO Brušperk 30 465 Kč

SMOPO Brušperk na kanalizaci 1 493 788,99 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 2016 
jsme na sdílených daních získali 20 713 900 Kč.

8. Významné investiční výdaje a údržba v rozpočtu roku 2016

Oprava fasády rodného domu Leoše Janáčka
Na opravu fasády byla získána dotace z MSK ve výši 350 000 Kč, celková cena obnovy fasády byla
975 478 Kč, podíl obce činil 625 478 Kč.

Oprava přístavku u rodného domu Leoše Janáčka
Oprava přístavku nemohla být realizována současně s obnovou fasády z důvodu nehistorického 
původu. Celková cena opravy přístavku činila 388 155 Kč a byla hrazena zcela z vlastních 
prostředků.

Oprava povrchu u zdravotního střediska a dvorského mostu
V roce 2016 proběhla oprava povrchu u zdravotního střediska v Rychalticích za částku 228 744 Kč 
a oprava povrchu na Dvorském mostě za částku 74 234 Kč.

Oprava mostu v Rychalticích u Štefka
V roce 2016 proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci mostu v Rychalticích u Štefka, ve výběrovém
řízení byla vybrána nejnižší nabídka na zhotovení, která byla ve výši 3 623 942 Kč vč. DPH. V roce
2016 byla hrazena pouze část nákladů na zhotovení mostní konstrukce ve výši 998 250 Kč. 
Zbývající část bude hrazena v roce 2017 po předání díla.

Výstavba chodníku II. Etapa
Žádost o dotaci nebyla do konce roku podána z důvodu dopracování a upřesnění projektové 
dokumentace tak, aby odpovídala podmínkám nově vyhlášených výzev, v závěru roku ještě nebylo 
vydáno stavební povolení s nabytím právní moci. V roce 2016 proběhlo dodatečné zaměření 
chodníku, aby odpovídal požadovaným rozměrům.

Projekt na rozšíření kanalizace II. Etapa
V roce 2016 nebylo realizováno z důvodu pozdržení jednání, výběrového řízení, přípravy smlouvy 
a následného schválení. Realizace proběhne v průběhu roku 2017.

Zpracování projektu – půdní vestavba v budově ZŠ
V roce 2016 obec uzavřela smlouvu na podporu projektové dokumentace 2015 s MSK ve výši 145 
000 Kč. V roce 2016 byl zaplacen projekt za 133 400 Kč v roce 2017 se bude žádat o dotaci. 

Oprava prostranství před Základní školou
V roce 2016 proběhla oprava prostranství před základní školou za cenu 366 304 Kč, která byla 
hrazena zcela z vlastních prostředků.

Rekonstrukce osvětlení silnoproudé elektrotechniky v dílnách a tělocvičně základní školy
Rekonstrukce provedena za celkovou částku 504 059 Kč. Na realizaci byla získána dotace z MSK 
ve výši 265 561 Kč, vlastní podíl k dotaci činil 238 498 Kč.



Spolupořadatelství Festivalu Janáčkovy Hukvaldy
Zastupitelstvo schválilo spolupořádání XXIII. Mezinárodní hudební Festival Janáčkovy Hukvaldy, 
stanovená částka 100 000 Kč byla vyčerpána v plném rozsahu.

Obnova drobných sakrálních staveb v obci Hukvaldy
Účelová dotace na zabezpečení obnovy sakrálních staveb byla získána z Ministerstva pro místní 
rozvoj. Výše dotace 196 400 Kč, podíl obce činil 84 200 Kč. Opraveny byly celkem tři stavby a to: 
kaplička pod lesem, kříž na hřbitově v Rychalticích a kříž v Dolním Sklenově u mlýna.

Koupě dřevěnky
Nebyla realizována z důvodu chybějícího posudku, který se zpracovává. 

Pořízení komunální techniky
Nákup malotraktoru Kubota včetně přívěsu za cenu 999 846 Kč. V dalších letech se počítá 
s dovybavením.

Pořízení dopravního prostředku pro SDH Hukvaldy
V roce 2016 proběhlo výběrové řízení na pořízení dopravního prostředku pro SDH Hukvaldy. Bylo 
vybráno vozidlo značky IVECO za cenu 1 752 080 Kč vč. DPH. Na pořízení automobilu obdrží 
obec dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 450 000 Kč a z MSK ve výši 225 000 Kč. Automobil bude
dodán v prvním čtvrtletí roku 2017.

9. Pohledávky a závazky

Komentář k vybraným závazkům.

Obec má od r. 2001 dlouhodobý závazek, zůstatek k 31.12.2016 činí 80 621 Kč. Jedná se o 
provedené technické zhodnocení nebytových prostor (Budvarka).
Neuhrazené faktury ve výši 179 503,42 Kč.
Závazky z prosincových mezd činí celkem 356 422 Kč.

Komentář k vybraným pohledávkám.

Za obecní INT nedoplatek 390 Kč, odpady 1 000 Kč, Česká telekomunikační infrastruktura 
43 027,60 Kč (faktura ve splatnosti).

10. Poskytnutí neinvestiční dotace

Neinvestiční dotace TJ Sokol
Dne 1.6.2016 zastupitelstvo obce Hukvaldy schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace na provoz TJ Sokol Hukvaldy. Dotace byla čerpána v celkové výši 299 308 Kč 
z důvodu nedočerpání závazného ukazatele elektrická energie.

11. Závazné ukazatele

Při sestavování rozpočtu na rok 2016 Zastupitelstvo obce Hukvaldy  stanovilo své příspěvkové 
organizaci ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy v rámci poskytnutého příspěvku 3 404 000 Kč na provoz .

Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy skončilo v hlavní činnosti 
ziskem 209 662,93 Kč a v doplňkové činnosti ziskem 11 095,21 Kč. 



12. Hospodaření Obce Hukvaldy v roce 2016

Rozpočet, který byl na rok 2016 sestaven jako schodkový skončil ziskem 10 204 790,87 Kč.
K 31.12.2016 na běžných účtech částku 15 884 410,54 Kč, k možnému využití pro rozpočet roku 
2016.
Finanční hospodaření dle výkazu zisku a ztrát skončilo ziskem 5 858 649,75 Kč.

Pro vysvětlení uvádím zjednodušený přehled pro snadnější 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. Nejvýznamnější 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


