
Závěrečný účet  města Sokolova za rok 2011

Účetní reforma územně samosprávných celků přinesla zásadní změnu v nahlížení na hospodaření 
veřejného sektoru. Nově je posilován význam účetních výkazů s cílem hodnotit výsledky  hospodaření 
obcí a měst ze dvou různých hledisek. 

Prvním hlediskem, dosud využívaným, je klasifikace podle závazného třídícího klíče rozpočtové 
skladby, kde jsou evidovány příjmy a výdaje v přímé vazbě na tok peněžních prostředků (přírůstek či 
úbytek hotovosti). Saldo mezi příjmy a výdaji pak informuje o plnění rozpočtového hospodaření 
(položkový rozpočet) běžného roku.

Druhým, novým, hlediskem je klasifikace podle závazné účtové osnovy, podle které účetní výkazy 
poskytují informace o stavu majetku, pohledávkách, závazcích, výnosech a nákladech účetní jednotky. 
V praxi to znamená, že výsledek hospodaření je evidován a sledován na základě akruálního principu 
(časové hledisko). Akruální princip znamená, že veškeré hospodářské operace se účtují (vykazují) 
v období, kdy se uskutečnily (časově a věcně s ním souvisejí), bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či 
nikoliv. 

Účetní výsledek hospodaření není dle stávajících rozpočtových pravidel předmětem schvalování a 
vypořádání závěrečného účtu města, ale je doporučováno informovat o něm zastupitelstvo města. 
Proto součástí tohoto materiálu (příl.č.1) je výkaz zisku a ztrát, ze kterého vyplývá, že město Sokolov 
vykázalo k 31.12.2011 účetní zisk ve výši 58 963,8 tis. Kč.
Nelze zde však hledat žádnou přímou spojitost mezi dosaženým účetním výsledkem hospodaření a 
saldem rozpočtu, jsou to dva odlišné výsledky hospodaření s různou vypovídací hodnotou, přičemž 
oba jsou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy.

Rozpočet města Sokolova na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem města dne 16. 12. 2010 jako 
schodkový s tím, že pro fiskální rok 2011 byla příjmová část rozpočtována ve výši 722 412,2 tis. Kč, 
výdajová část ve výši 822 091,6 tis. Kč, splátky úvěru ve výši 5 004 tis. Kč a záporné saldo bylo 
vyrovnáno jednak zapojením přebytku hospodaření z minulých let a jednak úvěrem na financování 
investičních akcí. V průběhu roku 2011 zastupitelstvo města schválilo sedm úprav rozpočtu a konečný 
objem rozpočtovaných příjmů a výdajů pro rok 2011 (vč. oblasti financování) tak dosáhl výše 
884 633,2 tis. Kč.

Za hodnocené období byl dosažen přebytek hospodaření ve výši 87 305,3 tis. Kč. Tento kladný 
výsledek byl vytvořen především nečerpáním plánovaných výdajů ve výši 277 416,5 tis. Kč. Na druhé 
straně došlo k nenaplnění plánovaných příjmů o 190 111,2 tis. Kč, výrazný deficit se projevil 
především v oblasti účelových dotací a daňových příjmů. Dále pak vzhledem k  nízkému čerpání 
výdajů nebylo nutné přijmout úvěr na financování investičních akcí. Podrobnější komentář 
k jednotlivým odchylkám schváleného rozpočtu je uveden v jednotlivých částech této zprávy.

1.      OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Forma organizace
Město Sokolov  je dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění základním územně samosprávným 
celkem s právní subjektivitou a  vlastním majetkem. Jako právnická osoba vede podvojné účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a Českými účetními standardy pro vybrané účetní jednotky. 
Všechny náklady a výnosy města jsou realizovány v rámci hlavní činnosti. Od 1.1.2010 se město 
Sokolov stalo plátcem DPH. Příjmy a výdaje fiskálního roku jsou pak evidovány v povinném členění 
podle platné rozpočtové skladby. 

1.2. Činnost obce
Město Sokolov jako základní stupeň územní samosprávy je ze zákona vybaveno nezávislými 
kompetencemi a pravomocemi, včetně odpovědnosti při zajišťování  úkolů, které jsou mu svěřeny. 
Mimo úkolů vykonávaných v rámci samostatné působnosti plní i roli obce s rozšířenou působností 
(obec tzv. III. typu). Správní obvod, ve kterém Sokolov zabezpečuje výkon státní správy zahrnuje 30 
obcí Karlovarského kraje s počtem cca 80 tisíc trvale bydlících obyvatel.
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Hospodaření s rozpočtovými prostředky města zajišťuje podle okruhu působnosti a odpovědnosti 
celkem 14 odborů včetně samostatných oddělení a obecní policie, jako orgán obce.

Město Sokolov  bylo k 31. 12. 2011 zřizovatelem 18  příspěvkových organizací a výlučným (100 %) 
vlastníkem 3 společností s ručením omezeným. Dále vlastní obchodní podíly ve třech společnostech 
s ručením omezeným a v jedné akciové společnosti.

STRUKTURA ORGANIZACÍ  JE NÁSLEDUJÍCÍ:
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 Mateřské  školy – v počtu 7
 Základní  školy  - v počtu 7                                              
 Základní umělecká škola                          
 Městský dům kultury Sokolov                          
 Městská knihovna Sokolov 
 Dům dětí a mládeže Sokolov 

SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
 Sokolovská bytová, s.r.o., Sokolov  (obchodní podíl ve výši 100 %)
 Správa sportovních zařízení Sokolov, spol. s r.o.  (100 %)
 SOTES Sokolov, spol. s r.o. (100 %)
 SATER – CHODOV, s.r.o. (19 %)
 Sokolovská vodárenská, s.r.o., Sokolov (0,004 %)
 Koupaliště Michal, s.r.o., Sokolov (10 %)
 KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Karlovy Vary (7,7 %)

MĚSTO SOKOLOV  BYLO K 31. 12. 2011 ČLENEM V NÁSLEDUJÍCÍCH SVAZCÍCH A
SDRUŽENÍCH:

název                                    výše ročního příspěvku v tis. Kč

Euregio Egrensis                146,3  
Mikroregion Sokolov  - východ                                                                     120
Místní akční skupina Sokolovsko     60
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska               451,4
Hospodářská a sociální rada Sokolovska                 10,0 
Nadace Georgia Agricoly,region Slavkovský les                 50,0

CELKEM               837,7

2.   ZDROJE MĚSTA

2. 1.  Příjmy 

Celkové příjmy běžného roku (bez zapojení zdrojů z předchozích let a úvěru – tzn. oblasti financování) 
za rok 2011 dosáhly objemu 608 498,6 tis. Kč , což představuje plnění na 82 % plánovaného rozpočtu.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byly běžné příjmy nižší o 14,7 %, což v absolutním 
vyjádření představuje snížení o 104 659,3 tis. Kč (podrobněji v následující části důvodové zprávy).

2.1.1. Daňové příjmy

Stejně tak jako v předchozích letech zůstávají daňové příjmy objemově nejvýraznější zdrojovou 
položkou rozpočtu města. Jejich podíl na celkových příjmech města v roce 2011 činil 35,3 %.
Plánovaný objem celkových daňových příjmů byl v roce 2011 splněn na 94 % a dosáhl výše 245 145,5
tis. Kč, což znamená oproti skutečnosti roku 2010 propad o 5 711,9 tis. Kč.
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Rozpočtované inkaso daňových příjmů sdílených se státním rozpočtem bylo negativně ovlivněno 
ekonomickou a finanční krizí, a to jak v kategorii přímých daní (ze mzdy, z podnikání)  tak i nepřímých 
daní (DPH). U daně z nemovitosti byla důvodem poklesu jednorázová vratka přeplatku, který daňový 
subjekt uplatnil u správce daně (finanční úřad) zpětně za 3 roky.

Grafický přehled vybraných daňových příjmů za léta 2009 - 2011 je následující:

          

Kromě výše zmiňovaného daňového inkasa, patří do této kategorie příjmů také správní a místní 
poplatky, sankční poplatky za znečištění životního prostředí, příjmy za zkoušky řidičského oprávnění a 
výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů. 
K mírnému nenaplnění schváleného rozpočtu došlo u správních poplatků v celkovém objemu 124,3 tis. 
Kč a v porovnání s minulým obdobím bylo vybráno o 917,9 tis. Kč více, jak dokumentuje následující 
tabulka.

Výnos ze správních poplatků v letech 2010 a 2011 (v tis. Kč):

ODVĚTVOVÝ ODBOR VYBRANÉ SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM
ROK 2010 ROK 2011 Rozdíl 2011-10

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 12,4 11,2 - 1,2
Odbor vnitřních věcí 0,6 194,3 193,7
Odbor stavební a územního plánování 468,1 507,6 39,5
Finanční odbor
Odbor dopravně správních agend

2 931,6
7 497,1

2 780,1
8 254

-151,5
756,9

Odbor evidencí a správních agend 2 200,8 2 425,9 225,1
Odbor obecního živnostenského úřadu 825,7 794,4 -31,3
Odbor životního prostředí
Právní odbor

321,3
2,2

210,1
0,1

-111,2
-2,1

CELKEM 14 259,8        15 177,7 917,9

Příznivé plnění je vykázáno u příjmů za zkoušky řidičského oprávnění, kde byl plánovaný rozpočet 
překročen o 552,8 tis. Kč, u místních poplatků: za užívání veřejného prostranství o 100 tis. Kč a za 
provozovaný výherní hrací přístroj o 1 328,6 tis. Kč (ovlivněno zpoplatněním jiných technických 
zařízení povolených Ministerstvem financí).
Součástí této oblasti příjmů je i poplatek na podporu sběru, zpracování, využití  a odstranění autovraků, 
který je však v plné míře odváděn Státnímu fondu životního prostředí, za rok 2011 bylo od 1 069
poplatníků vybráno a odvedeno SFŽP celkem 3 446 tis. Kč. Pro město vybírání tohoto poplatku 
znamená jen výrazný nárůst administrativní činnosti a veškeré příjmy jsou odváděny do státního 
rozpočtu.
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2.1.2. Nedaňové příjmy

Za hodnocené období byly vytvořeny nedaňové příjmy ve výši 130 505,6 tis. Kč, tj. 102 % ročního 
rozpočtu. V této skupině  jsou zahrnuty veškeré příjmy z vlastní činnosti Městského úřadu Sokolov.
Největší část tvoří příjmy spojené s bytovými a nebytovými jednotkami v majetku města (spravované 
Sokolovskou bytovou s.r.o.), za svoz odpadu, z pronájmů nebytových prostor, pozemků, 
vodohospodářského zařízení, úroky. Dále se zde evidují příspěvky a dary od jiných subjektů, vybrané 
pokuty včetně nákladů řízení, přijatá pojistná plnění, splátky půjček včetně úroků, odvody z investičních 
fondů příspěvkových organizací a vratky transferů poskytnutých v předchozích letech.  
Roční plánovaný objem byl překročen téměř u všech rozpočtovaných položek, podrobnější zdůvodnění 
odchylek je uvedeno v následující části této zprávy – v komentáři u jednotlivých kapitol (odborů). 
Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu nedaňových příjmů o 1,7 %, což představuje navýšení 
o 2 152,8 tis. Kč. Nárůst byl ovlivněn zejména jednorázovými příjmy jako jsou vratky z poskytnutých 
půjček, výplata kuponu z dluhopisu, prodej majetku (sběru) v rámci revitalizace.  Naopak pokles se 
promítl u příjmů z bytových a nebytových jednotek spravovanými Sokolovskou bytovou (- 3 011,9 tis. 
Kč). Snížení bylo zaznamenáno zejména u položky nahodilých příjmů, které jsou závislé na výsledku 
vyúčtování energií od dodavatelů a potřeby fakturace odběratelům. Dalším důvodem je prodlužování 
procesu přidělování uvolněných bytů a dále pak rozhodnutí rady města o pronájmu nebytových prostor 
Sokolovské bytové od 1.1.2011, a to za mírně snížené nájemné oproti nájmu přímému.

Výnos z uložených pokut vč. nákladů řízení  v letech 2010 a 2011 byl následující (v tis. Kč):

ODVĚTVOVÝ ODBOR VYBRANÉ POKUTY VČ. NÁKLADŮ 
ŘÍZENÍ

ROK 2010 ROK 2011 Rozdíl 2011-10

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 1
Odbor stavební a územního plánování 86 130 44
Finanční odbor
Odbor rozvoje města
Odbor dopravně správních agend

138
59,8

155,3

18
22

134

-120
-37,8
-21,3

Odbor evidencí a správních agend 24,8 12,9 -11,9
Odbor obecního živnostenského úřadu 116,9 122,7 5,8
Odbor životního prostředí
Městská policie
Právní odbor

92,8
720,8

4 410,9

234
801,8

4 618,9

141,2
81

208
CELKEM 5 805,3 6 095,3 290

2.1.3.   Kapitálové příjmy
Tato skupina příjmů zahrnuje příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí včetně bytů a ostatního 
investičního majetku. Skutečnost dosažená v roce 2011 dosáhla výše 11 897,7 tis. Kč, což představuje 
92 % plánovaného rozpočtu. Výnosy z prodeje bytů byly vytvořeny ve výši 4 742,5 Kč, tj. 105 % plán. 
rozpočtu a příjmy z prodeje pozemků dosáhly výše 4 043,3 tis. Kč, tj 76 % plán.rozpočtu. Součástí této 
oblasti jsou i příjmy z prodeje projektové dokumentace "Hospodářská budova SOTES Sokolov s.r.o." 
(2 344,6 tis. Kč), prodeje strojního zařízení z výměníkové stanice (372 tis. Kč) a služebního vozidla 
(23,5 tis. Kč).

Ve srovnání s předchozím  obdobím došlo k poklesu o 22,5%, který byl zaznamenán zejména u příjmů 
z prodeje bytů. 
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Vývoj příjmů z prodeje pozemků a nemovitostí znázorňuje následující graf

                   

       

2.1.4. Dotace (transfery)

Dotace představují ve svém objemu druhou největší  příjmovou položku rozpočtu města, a to 32 % 
z celkových příjmů. Za rok 2011 dosáhl celkový objem přijatých transferů výše 220 949,8 tis. Kč,  což 
je 65 % plánovaného ročního rozpočtu. Nízké plnění se promítlo u investičních dotací, kde v návaznosti 
na časový posun realizace projektů do roku 2012 dochází rovněž k posunu přijetí dotací do roku 2012
(Intenzifikace ČOV, Sběrný dvůr Sotes, Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích). Investiční akce: 
Rekonstrukce bazénu 6.ZŠ a sadové úpravy byla ukončena v roce 2011, ale dotace bude poskytnuta 
městu až v roce 2012.

Dotace poskytovaná ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu, což je v podstatě dotace na výkon 
státní správy, byla poskytnuta v plné výši, stejně tak tomu bylo i  u účelové dotace na výkon sociální 
právní ochrany dětí a dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb. U dotace na sociální 
dávky bylo poskytnuto o 5 tis. Kč méně.

V porovnání s rokem 2010  čerpalo město v roce 2011 v oblasti dotací o 30,6 % méně, což v absolutním 
vyjádření představuje snížení o 97 646 tis. Kč. Jedná se především o účelové investiční dotace, kde 
skutečnost roku 2010 byla výrazně ovlivněna příjmem dotace na Rekonstrukci haly zimního stadionu ve 
výši 123,4 mil. Kč.

Rozpočet a skutečné čerpání podle jednotlivých dotačních titulů je uvedeno v následující tabulce.  
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Struktura a výše přijatých dotací v roce  2011 (v tis. Kč):

poř.
č.

název akce rozpočet poskytnuto vyčerpáno vratka do 
státního 
rozpočtu

  

A) DOTACE ZE SR V RÁMCI SOUHRNNÉHO VZTAHU

1. Příspěvek na výkon státní správy 40 169,7 40 169,7 40 169,7

2. Příspěvek na školství 4 919,3 4 919,3 4 919,3

3. Převod zřizovatelské funkce – knihovna 5 324 5 324 5 324

CELKEM A) 50 413 50 413 50 413
B) OSTATNÍ DOTACE NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

1. Účelová dotace na sociální dávky 117 000 116 995 112 041,1 4 953,9
2. Výkon st.správy.v obasti. soc.právní ochrany dětí 6 958,9 6 958,9 6 958,9
3. Výkon st.správy v oblasti sociálních služeb 775,6 775,6 775,6

CELKEM B) 124 734,5 124 729,5 119 775,6
C) INVESTIČNÍ DOTACE

1. Revitalizace budovy MěÚ – 1.etapa: zateplení 7 418,7 7 418,7 7 418,7

2. Rekonstrukce budovy MěÚ - 2.etapa 18 213 18 213 18 213

3. Intenzifikace ČOV – 1. etapa 81 478,6

4. Rekonstrukce bazénu 6.ZŠ a sadové úpravy 9 090,1

5. Sběrný dvůr Sotes 19 379,2

6. Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 4964

7. Sokolov – město příjemné pro pobyt 1 274,3 1 274,1 1 274,1

8. Zpracování lesních hospodářských osnov 122,3 122,3 122,3

CELKEM  C) 141 940,2 27 028,1 27 028,1
D) NEINVESTIČNÍ  DOTACE:

1. Regionální činnost knihovny 996 996 996
2. Rozšíření nabídky zvukových knih 8 8 8
3. Multikulturní festival Vietnam 10 10 10
4. Erben po Sokolovsku 15 15 15
5. Kreativní semináře IV, V 10 10 10
6. Program obnovy krajiny-Vstavačova louka 59,4 59,4 59,4
7. Činnost odborného lesního hospodáře 85,3 85,3 85,3
8. Výsadba min.podílu melioračních a zpev.dřevin 141,7 141,7 141,7
9. Zeleň ve městě (rev.území Háječek, sadové úpravy u MDK) 1 636 785,6 785,6

10. Podpora terénní  práce
11. Zlatý Ámos 2010/2011 10 10 10
12. Sokolovská mateřinka 10 10 10
13. Školské soutěže (pro ZŠ a DDM z KÚ) 60 60 60
14. Školské soutěže (pro DDM z MŚMT) 235 225,5 225,5
15. EU peníze školám 7 660,4 7 660 7 660
16. Jazz Fest Karlovy Vary (MDK) 20 20 20
17. Sokolovské kulturní léto 20 20 20
18. Výstavy výtvarného umění 10 10 10

19. Sokolov – město příjemné pro pobyt 2 707,4 2 706,7 2 706,7

20. Analýza pocitu bezpečí občanů města Sokolova a veřejná 
setkání s občany města

200 200 200

21. Dáme vědět všem - Sokolov bezpečné město 100,4 100,4 100,4

22. Náklady na pojištění veřejné služby 17,5 17,5 17,5

23. Příspěvek z úřadu práce na mzdy (kamerový systém) 112,2 112,1 112,1

24. Příspěvek z úřadu práce na mzdy (uklizeč veř.prostranství) 1 021,1 877 877

25. Sčítání lidu, bytů a domů 130,9 130,9 89,4 41,5

26. Systematizace strategického řízení a plánování 1 222,8

27. Optimalizace a zefektivnění ekonomických procesů 1 775 523,9 523,9

28. Vzdělávání v e-GON centru 563,8 324,4 324,4

29. Vzdělávání zaměstnanců MÚ v Sokolově 1 700 904,3 904,3

30. Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 210,4

CELKEM D) 20 748,3 16 023,7 15 982,2

E) DOTACE OD OBCÍ ZA DOJÍŽDÉJÍCÍ ŽÁKY 2 900 2 405,5 2 405,5

F) DOTACE OD OBCÍ  NA VÝKON ČIN. MĚSTSKÉ POLICIE 350 350 350

ÚHRN 341 086 220 949,8 215 954,4 4 995,4
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2.1.5. Financování
            
V této skupině zdrojů se promítá zapojení rezerv a přebytků hospodaření z minulých let, které slouží 
k vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji běžného (časového) rozpočtu a k úhradě finančního 
vypořádání se státním rozpočtem za minulé období. 

Na straně výdajů jsou zahrnuty splátky přijatých půjček a úvěrů získaných v minulých letech. 
Konkrétně se jedná o splátky úvěru na přestavbu hotelu Ohře (5 004 tis.Kč). V roce 2012 bude uhrazeno 
zbývajících 4 964 tis. Kč a úvěr bude zcela splacen.

2.1.6.  Správa portfolia
V průběhu roku 2011 došlo ke změně struktury správců portfolia.  V souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Sokolova ze dne 23.6.2011 byla s účinností od 1.7.2011 uzavřena  Smlouva o poskytování služeb 
vypořádání a správy cenných papírů s ČSOB, a.s, Praha, která následně převzala od KEY 
INVESTMENTS, a.s. dluhopisy v úhrnné nominální hodnotě 30,5 mil. Kč. Všechny převzaté dluhopisy 
jsou ve lhůtě splatnosti, přehled o jejich skladbě včetně termínů výplaty kuponů je uveden v tabulkové 
části (strana 40).
ČSOB, a.s., Praha však nepřevzala do své správy  buy/sell operaci v tržní hodnotě cca 2,8 mil. Kč, která 
nebyla vypořádána ke stanovenému datu  30.6. 2011 a byla zajištěna akciemi Spolek pro chemickou a 
hutní výrobu v počtu 9 531 ks. Město Sokolov se tak stalo vlastníkem předmětných akcií, které jsou 
v současné době uloženy v trezoru ČSOB, a.s, Praha.

Společnost ČSOB Asset Management (ČSOB AM) obhospodařuje základní vklad města Sokolova ve 
výši 16 800 tis.Kč. Konečná hodnota portfolia 31.12.2011 činila 18 815,4 tis. Kč. V průběhu roku 2011 
byly za jednotlivé měsíce vykazovány minimální nárůsty svěřeného portfolia, celkové roční zhodnocení 
dosáhlo výše 1,17 %, což je téměř shodný výnos s rokem 2010, kdy roční zhodnocení činilo 1,19 %. 
Součástí portfolia obhospodařovaného ČSOB AM je i islandský dluhopis emitovaný společnosti Glitnir 
Banki, který byl koupen za pořizovací cenu 1 880 tis. Kč. V důsledku krize islandského bankovního 
sektoru nebylo možné provést likviditu dluhopisu k termínu splatnosti 1.4.2010. Proto ČSOB AM 
přihlásil pohledávku do likvidačního řízení. Zastupitelstvo města Sokolova dne 3.2.2011 schválilo 
prodej dluhopisu, dosáhne-li dostupná cena minimálně úrovně 25% jeho nominální hodnoty (to je 500 
tis. Kč).  Do současné doby se nepodařilo dluhopis prodat.

V závěru roku 2011 společnost ČSOB AM písemně informovala o vnitrostátní fůzi sloučením, ke které 
došlo k 1.1.2012. Společnost zanikla bez likvidace s tím, že veškeré její obchodní jmění přechází na 
sesterskou společnost ČSOB Investiční společnost (ČSOB IS), která se stala univerzálním právním 
nástupcem ČSOB AM, a to pod novou obchodní firmou „ČSOB Asset Management, a.s.,investiční 
společnost“. Smluvní vztahy mezi společností ČSOB AM a jejími klienty i obchodními partnery 
zůstávají v plném rozsahu zachovány. 

3.  PODROBNÝ KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM A VÝDAJŮM ČLENĚNÝ DLE KAPITOL 
(odborů):

Kapitola 1 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví    

Nedaňové příjmy dosáhly výše  447 tis. Kč, tj.  131% ročního rozpočtu. Z toho největší podíl tvořily 
přijaté vratky nevyčerpaných dotací z Fondu sociální podpory (167 tis. Kč) a úhrady z pozůstalosti (139 
tis. Kč), které slouží k úhradě nákladů na pohřeb zesnulého. Další příjmy tvoří náhrady za vymožené 
výživné a exekuce (27 tis. Kč), přijaté splátky půjčených prostředků od obyvatelstva  (7 tis. Kč),
finanční dar (30 tis. Kč), příjmy z pronájmů zařízení v klubech důchodců (5 tis. Kč),  úhrady za recepty 
na opiáty (10 tis. Kč), poskytování služeb lokální asistence Agentuře pro sociální začleňování 
v romských lokalitách (54 tis. Kč) a ostatní příjmy (8 tis. Kč).
Neinvestiční výdaje činily celkem  120 324  tis. Kč,  tj. 94 %  ročního  rozpočtu. Výdajová  část  je 
sledována dle níže uvedených oblastí, z nichž objemově nejvýznamnější položkou  jsou dávky sociální 
péče, jejichž výši znázorňuje následující graf.
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Dávky sociální péče
Výdaje na výplatu dávek sociální péče byly čerpány ve výši 112 041 tis. Kč, tj. 96 % ročního rozpočtu, 
což představuje meziroční nárůst o 10 903 tis. Kč. Došlo k výraznému navýšení u dávek na koupi a 
opravy motorového vozidla, příspěvku na živobytí a dávek na zvláštní pomůcky. Prostřednictvím 
rozpočtu města byl proplácen také příspěvek na péči a za rok 2011 bylo vyplaceno 70 116 tis. Kč, tj. o 
329 tis. Kč více než v roce 2010.
V důsledku legislativních změn od roku 2012 bude výplata sociálních dávek převedena z rozpočtu 
Města Sokolova na Úřad práce Sokolov.

Péče o seniory
Na provozní výdaje klubů důchodců bylo celkem vynaloženo 286 tis. Kč, tj. 87 % ročního rozpočtu.
Ve městě k 31.12.2011 působily celkem čtyři kluby důchodců. Zejména se jedná o náklady za energie, 
odměny správcům klubů důchodců, drobný materiál, služby a pohoštění. 
Oproti roku 2010 je čerpání nepatrně nižší, což je dáno přesunem úhrad nákladů za elektrickou energii 
v ul. Jiřího z Poděbrad na odbor informatiky (v klubu je nainstalováno zařízení související s digitalizací 
města).
Příspěvky
 Bezpříspěvkoví dárci krve – z plánovaného rozpočtu ve výši 55 tis. Kč bylo čerpáno 31 tis. Kč, tj. 

57 % ročního rozpočtu na ocenění občanů města Sokolova.
 Finanční dar společnosti Prima Vizus, o.p.s. Cheb - poskytnuto 10 tis. Kč na preventivní vyšetření 

zraku dětí v sokolovských mateřských školkách.
 Ozdravné a rekondiční pobyty -  finanční prostředky ve výši 75 tis. Kč, tj. 94 % ročního rozpočtu 

byly použity pro občany města Sokolova sdružujících se ve svazech dle typu jejich postižení.
 Poskytnutí dotace organizaci Útočiště o.s. – finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 50 tis. Kč.
Ostatní činnost
 Posudková činnost lékaře – čerpání ve výši 23 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu je vynaloženo na 

odměnu posudkového lékaře za vystavení lékařských posudků vztahujících se k přidělování bytů 
v domech s pečovatelskou službou.

 Ost. pomoc rodinám – finanční prostředky byly čerpány ve výši 10 tis. Kč (např. lékařské prohlídky 
dětí a nákupy dárků pro děti umístěné v dětských domovech a obdobných zařízeních).

 Sociální pohřby - uložení těla a pohřby zesnulých bez blízkých příbuzných. Během roku 2011 bylo 
čerpáno 152 tis. Kč. Po ukončení dědických řízení je odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj 
žádost o proplacení účelně vynaložených nákladů na tyto pohřby.

 Tábory pro děti ohrožené sociálním vyloučením – náklady ve výši 73 tis. Kč, tj. 82 % ročního 
rozpočtu sloužily k pokrytí rekreačně výchovného tábora včetně služeb (pobyt, stravné, doprava, 
materiál apod.).

 Veřejná služba – bylo čerpáno 63 tis. Kč, tj. 38 % ročního rozpočtu na úhradu nezbytných nákladů 
spojených s výkonem veřejné služby, jenž vznikly organizacím dle příkazních smluv, které 
„zaměstnávaly poživatele dávek pomoci v hmotné nouzi“.  

 Podpora procesu komunitního plánování – bylo čerpáno 82 tis. Kč na zajištění akce „Odpoledne pro 
sociální služby“ a aktualizaci katalogů poskytovatelů sociálních služeb.

 Ostatní výdaje -  nákup receptů na opiáty ve výši 5 tis. Kč.
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Fond sociální podpory 
Fond sociální podpory vznikl jako nástroj pro podporu poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 
své služby občanům města Sokolova. Jedná se o příspěvky jednotlivým organizacím a fyzickým 
osobám, neinvestiční bezúročné půjčky, podporu integrace zdravotně postižených a nedílnou součástí je 
i rezerva, kterou lze využít na rozvoj nebo vybudování nové sociální služby.

V hodnoceném období bylo z tohoto fondu rozděleno celkem 7 423 tis. Kč (74% ročního rozpočtu), a to 
těmto  žadatelům: 

Kapitola  2 - odbor správy majetku

Nedaňové příjmy dosáhly výše 16 611 tis. Kč, tj. 115 % ročního rozpočtu a celkové výdaje pak činily 
75 794 tis. Kč, tj. 32 % ročního rozpočtu. Podrobnější komentář je uveden u jednotlivých odvětví:

A) doprava
Součástí nedaňových příjmů ve výši 500 tis. Kč bylo poskytnutí peněžního daru od společnosti ČEPS, 
a.s. na zlepšení dopravní infrastruktury na území města – opravy komunikací.

V oblasti dopravy bylo vyčerpáno celkem 11 666 tis. Kč, tj. 47 % ročního rozpočtu. 
Čerpání dle jednotlivých akcí bylo následující:
 Opravy komunikací, odvodnění a veřejné osvětlení - čerpáno 1 274 tis. Kč, tj. 21 % ročního rozpočtu 

na zhotovení přeložky pro stavbu „Sokolov – Halasova“, opravy komunikací (Novina, ul. 
Komenského, ul. K. Čapka), opravu dešťové vpusti v ul. Mičurinova, opravu a čištění odvodnění 
dešťové kanalizace v ul. Mičurinova, ul. Dr. Kocourka a v oblasti Šenvert.

 Projekty na opravy komunikací a mostů, odvodnění, inženýrské sítě byly čerpány ve výši 10 tis. Kč, 
tj. 1 % ročního rozpočtu, na zpracování prováděcí projektové dokumentace na stavbu „Sokolov –
obytná zóna Halasova“ a na opravy komunikací ul. Jeronýmova a parkoviště ul. Chelčického. 

 Inženýrská činnost, posudky, zajištění technického dozoru – čerpání ve výši 178 tis. Kč se týkalo 
zajištění technického dozoru v rámci realizace jednotlivých akcí.

 Stavební úpravy přechodů pro chodce byly čerpány ve výši 746 tis. Kč, tj. 39 % ročního rozpočtu
Jednalo se zejména o stavební úpravy, geodetické zaměření, inženýrskou činnost pro stavební 
povolení a vypracování projektu elektro.

 Nové komunikace vč. odvodnění – čerpáno 2 324 tis. Kč, tj. 58 % ročního rozpočtu. Finanční 
prostředky byly vynaloženy především na stavební práce a technický dozor akce “Obytná zóna  
Halasova – Slovenská“.

Fond sociální podpory
Čerpání                            

(Kč)

Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov - pro Centrum ucelené rehabilitace 

a sociální klastr, Sokolov  (CČ) 2 000 000,0

Centrum sociálních služeb Sokolov o.p.s. (celoroční činnost) 1 826 120,0

ZDRAPOSO o.s., Sokolov  (celoroční činnost) 2 800 000,0

Pomoc v nouzi o.p.s., Sokolov (CČ) 75 000,0

Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2 (celoroční činnost) 20 000,0

Nejste sami o.s., Karlovy Vary - Stará Role (CČ) 50 000,0

Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov 120 000,0

Agentura osobní asistence a soc. poradenství o.p.s., Sokolov 80 000,0

TyfloCentrum K. Vary o.p.s. 80 000,0

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, Karlovy Vary (CČ) 60 000,0

DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov 80 000,0

Kotec o.s., Mariánské Lázně 60 000,0

Denní centrum Mateřídouška o.p.s., Chodov 120 000,0

Sdružení Linka bezpečí, o.s., Praha 8 - Bohnice 5 000,0

Oáza klidu o.p.s., Nové Sedlo - Loučky (CČ) 40 000,0

Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně 6 500,0

CELKEM 7 422 620,0
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 V rámci příprav cyklostezky II. (Sokolov Cheb) byla vypracována projektová dokumentace 
dopravního značení (11 tis. Kč). Na akci „Cyklostezka Ohře – propojení I. a II. etapa bylo čerpáno 
160 tis. Kč. Dále bylo na opravu a údržbu cyklostezek vynaloženo 243 tis. Kč. 

 Stavební úpravy vnějšího schodiště u Wielandu – byla zpracována projektová dokumentace (34 tis. 
Kč) a proveden stavebně-technický průzkum (8 tis. Kč).

 Dopravní značení, zpracování projektu a drobné stavební úpravy – čerpáno 342 tis. Kč, tj. 31 % 
ročního rozpočtu.

 Přepravní společnosti Autobusy Karlovy Vary, a. s. byl poskytnut příspěvek na provoz městské 
hromadné dopravy ve výši 6 336  tis. Kč, tj. 98 % plnění ročního rozpočtu.    

B) vodní hospodářství
Rozpočet příjmů byl splněn na 101 %, dosažené příjmy ve výši 5 283 tis. Kč představují výnos z 
pronájmu vodohospodářského zařízení společnosti VOSS Sokolov. 

Celkové výdaje dosáhly výše 7 185 tis. Kč, tj. 6 % ročního rozpočtu. Z důvodu pozastavení 
administrace projektu ze strany poskytovatele dotace SFŽP a Evropské komise nebyla zahájena dotační 
akce „Intenzifikace ČOV – 1. etapa“, kde předpokládaný rozpočet na rok 2011 činil 105 331 tis. Kč. 
Zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a pokračování v administraci lze očekávat v první
polovině roku 2012 s tím, že realizace bude zahájena na konci roku 2012. K další úspoře ve výši 1 162 
tis. Kč došlo na položce „Opravy a údržba ČOV“, hrazeny byly pouze havarijní stavy, a to z důvodu 
plánované generální opravy, která by měla být zahájena v roce 2012.

Struktura výdajů je následující:
 „Sanace kanalizace Sokolov – ul. Vítězná“ – náklady na realizaci a zajištění technického dozoru byly 

ve výši 6 054 tis. Kč.
 „Sokolov – Šenvert, průzkum kanalizace“ – byly vyhotoveny mapové podklady a návrh úprav 

kanalizace, průzkum kanalizace (88 tis. Kč).
 Ostatní výdaje představovaly náklady na pravidelnou údržbu extravilánového příkopu (110 tis. Kč),

opravu a údržbu ČOV Sokolov (316 tis. Kč), údržbu požární víceúčelové nádrže Hrušková (70 tis. 
Kč), vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací dle zákona (96 tis. Kč).

 Příspěvek Vodohospodářskému sdružení měst a obcí Sokolovska byl poskytnut ve výši 451 tis. Kč. 

C) školská zařízení
Nedaňové příjmy ve výši 10 tis. Kč tvoří pojistná náhrada za havárii WC na 6. ZŠ .

Celkové výdaje činily 13 148 tis. Kč, tj. 43 % ročního rozpočtu.
 Základní školy – na opravy, projektové dokumentace, inženýrskou činnost a investice bylo celkem 

vynaloženo 3 248 tis. Kč (opravy – 2 897 tis. Kč, projektové dokumentace k opravám – 177 tis. Kč, 
inženýrská činnost – 76 tis. Kč, investice – 98 tis. Kč). 

 V roce 2011 byla realizována dotační akce „Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy“ v celkové 
výši 7 204 tis. Kč, z toho podíl města byl ve výši 1 081 tis. Kč. V souvislosti s touto investiční akcí 
byly dále vyčerpány prostředky ve výši 105 tis. Kč na zajištění technického dozoru.

 Dům dětí a mládeže – vyčerpáno 161 tis. Kč zejména na opravy plotu, dlažeb, revizních kanal. 
šachet, samozavíračů a el. vrátného, havárie rozvaděče a terénní úpravy pozemku. 

 Základní umělecká škola – na vypracování požárně bezpečnostního řešení a projektové dokumentace 
pro stavební povolení akce „Ateliér – půdní vestavba“ bylo vyčerpáno 16 tis. Kč.

 Mateřské školy -  celkem vyčerpáno 2 414 tis. Kč, z toho na opravy 2 212 tis. Kč, projektové 
dokumentace 113 tis. Kč, zpracování projektů a žádostí pro získání dotace 35 tis. Kč, inženýrskou 
činnost 18 tis. Kč a investice 36 tis. Kč.

Finanční prostředky na položce „Opravy a udržování ZŠ“ a „Opravy a udržování MŠ“ byly vynaloženy 
převážně na havarijní stavy z důvodu úspory pro případnou spoluúčast na realizaci snížení tepelných 
ztrát budov mateřských škol v případě získání dotace, celková výše úspory činila 8 698 tis. Kč.

D) památky + kulturní zařízení
U tohoto odvětví bylo celkem vyčerpáno 1 726 tis. Kč, tj. 52 % ročního rozpočtu a finanční prostředky 
byly použity na tyto akce:
 „Revitalizace KSZ – vnitřní úpravy“ – byla zpracována projektová dokumentace na úpravu tanečních 

sálů ve výši 21 tis. Kč.
 Rekonstrukce dvou tanečních zkušeben v MDK  - vyčerpáno 952 tis. Kč, tj. 95 % ročního rozpočtu 

na provedení stavebních prací.
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 Oprava „Sousoší a prostoru Getsemanské zahrady“ v Kapucínském klášteře v Sokolově a 
úprava vývěru užitkové vody pramene Vítkov – výdaje ve výši 384 tis. Kč, tj. 34 % ročního 
rozpočtu. 

 MDK, Kino Alfa“ – čerpáno 25 tis. na opravu reliéfu kina Alfa v Sokolově. Dále byla vyhotovena 
projektová dokumentace – víceparé na zateplení objektu kina Alfa ve výši 4 tis. Kč.

 Byl zhotoven a osazen pomník „Lazaret pro válečné zajatce Sokolov“ v lokalitě Vítězná (48 tis. Kč), 
informační tabule na městském hřbitově (10 tis. Kč). 

 Na opravy památek bylo vyčerpáno 219 tis. Kč (např. oprava rozhledny Hard, oprava podstavce a 
kříže na městském hřbitově).

 Čerpání ve výši  63 tis. Kč se týkalo výdajů, které byly vynaloženy na opravu a údržbu kašen v 
Sokolově a dále nákladů s nimi souvisejících (vodné, stočné).

E) tělovýchova
V oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti bylo celkem vyčerpáno 4 210 tis. Kč, tj. 65 % ročního 
rozpočtu, v těchto oblastech: 
 Na sportovní areál Baník Sokolov byly vynaloženy následující výdaje: přepojení výměníkové stanice

(414 tis. Kč), oprava správní budovy ZS – oprava a zpracování projektové dokumentace (114 tis. 
Kč), terénní úpravy, oprava BMX trati (70 tis. Kč), oprava plotů, ochozů LAS, výměna povrchu malá 
kopaná, oprava garáže a skladu (694 tis. Kč), vypracování energetických dokumentů (9 tis. Kč), 
výkonové ozvučení ZS (1 325 tis. Kč).

 Na ubytovnu Baník bylo čerpáno 35 tis. Kč za zpracování žádosti o dotaci na akci „Snížení tepelných 
ztrát objektu – Ubytovna Baník“.

 Na areál zdraví a sportu bylo vynaloženo 118  tis. Kč za opravu mobiliáře, na zhotovení pergol ve 
výši 432 tis. Kč byla zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a provedena 
realizace.

 Městské koupaliště – na provozní opravy bylo čerpáno 791 tis. Kč (oprava chlorovacího zařízení, 
bazénů, střechy, zábradlí, elektroinstalace, plynové přípojky, WC a rozvody vody) a dále byly 
poskytnuty finanční prostředky ve výši 208 tis. Kč v souvislosti s provozní ztrátou. 

F) bydlení
Celkové výdaje tohoto odvětví činily celkem 139 tis. Kč, tj. 74 % ročního rozpočtu. Finanční 
prostředky byly použity na úhradu daně z převodu nemovitostí za prodané byty (51 tis. Kč), zpracování 
žádosti o dotaci na akci „Snížení tepelných ztrát budov – Domovy s pečovatelskou službou“ (70 tis. Kč)
a vypracování energetických dokumentů na domy s pečovatelskou službou (18 tis.).

G) stavební úpravy budovy městského úřadu  
Náklady ve výši 29 174 tis. Kč, tj. 81 % ročního rozpočtu byly vynaloženy:
 na dotační akci „Revitalizace budovy MěÚ – 1. et. zateplení“ - vyčerpáno 12 980 tis. Kč, tj. 99 %

ročního rozpočtu. 
 na dotační akci „Rekonstrukce budovy MěÚ – 2. etapa“ -  vyčerpáno 11 656 tis. Kč, tj. 100 %

ročního rozpočtu. 
 na projekt „Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ – 3. etapa“ ve výši 3 777 tis. Kč, tj. 39 % ročního 

rozpočtu, tato položka řeší problémy nezahrnuté účelovým dělením projektu rekonstrukce podle 
podmínek různých dotačních titulů. 

 na projekt „Rekonstrukce MěÚ – elektronické protipožární zabezpečení a elektronické zabezpečení 
budovy“ ve výši 761 tis. Kč, tj. 51 % ročního rozpočtu.

H) komunální služby
V příjmové části bylo dosaženo  10 818 tis. Kč, tj. 125 % ročního rozpočtu. Největší položku tvoří  
pronájmy nebytových prostor - získáno celkem  5 124  tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu a pronájmy 
pozemků - celkem 2 156 tis. Kč, tj. 144 % ročního rozpočtu (příznivé plnění ovlivněno nově 
uzavřenými smlouvami k pronájmu pozemků). Mezi další příjmy tohoto odvětví patří odměna za tříděný 
sběr (1 936 tis. Kč), úplata za zpětný odběr – EKOLAMP (9 tis. Kč), příjmy z prodeje majetku (490 tis. 
Kč), příjem za věcná břemena (702 tis. Kč), úhrada daně z převodu nemovitostí kupujícími (359 tis. Kč) 
a ostatní nekapitálové příjmy (42 tis. Kč).

Celkové výdaje dosáhly výše 8 546 tis. Kč, tj. 39 % ročního rozpočtu v těchto oblastech:
 „Výstavba nájemního objektu v areálu Sotes – nová hosp. budova Sotes“  - čerpáno 282 tis. Kč na 

zpracování projektů a žádosti pro získání dotace. 



12

 Na akci „SOTES – demolice objektu haly pro posypovou sůl, zajištění sousední haly“ bylo 
čerpáno 754 tis. Kč.

 Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení – „DDM – víceúčelové hřiště“ (30 tis. Kč), 
zajištění výběrového řízení - „Snížení tepelných ztrát objektu – kino Alfa“ (95 tis. Kč), zaměření 
střech, fasády a oken na objektu MěÚ (89 tis. Kč).

 Provozní náklady – byly čerpány ve výši 767 tis. Kč (např. zveřejnění informací na centrální adrese, 
znalecký posudek, odchyt holubů, deratizační práce, nájemné za pronájem pozemků atd.), opravy a 
údržba nebytových prostor ve výši 318 tis. Kč a odstranění ekologických zátěží ve městě ve výši 69 
tis. Kč.

 Poplatky za ukládání nebezpečného a separovaného odpadu - bylo čerpáno 4 013 tis. Kč. Dále 
proběhla soutěž o nejčistší a nejhezčí místo pro ukládání odpadu ve městě, na kterou byly 
vynaloženy finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč. Na území města byly provedeny stavební úpravy 
kontejnerových stání ve výši 300 tis. Kč.

 Součástí tohoto odvětví je i úhrada pojištění majetku a odpovědnosti města (1 221 tis. Kč).
 Ostatní výdaje - byly tvořeny úhradou daně z převodu nemovitostí z prodeje pozemků, nebytových 

prostor (107 tis. Kč), nákupem pozemku (64 tis. Kč) a provozními náklady uzavřené skládky 
v Dolním Rychnově (laboratorní rozbory a protokoly – 387 tis. Kč). 

Výrazná úspora vznikla u nákupů pozemků ve výši 7 038 tis. Kč a to vzhledem k tomu, že je stále 
v jednání koupě pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a od Pozemkového 
fondu (Český svaz chovatelů, lesík nad čerpací stanicí RoBin OIL, přístupové cesty) a koupě pozemků 
od ČD (chodník v ul. Dr. Kocourka a scelení pozemků v rámci stavby Dopravního terminálu jsou 
průběžně upřesňovány). Dále probíhá příprava scelení pozemků v lokalitě Jižní lom a nákup pozemku 
pro realizaci stavby bobové dráhy bude uskutečněn v roce 2012.

Kapitola 3 – odbor vnitřních věcí
             
Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši  132 tis. Kč, tj. 109% ročního rozpočtu. Jedná se zejména o 
vyúčtování energií za rok 2010 (91 tis. Kč), přijaté náhrady za soukromé telefonní hovory zaměstnanců 
(8 tis. Kč) a přijatou pojistnou náhradu za škodu na autě Suzuki (25 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (8 
tis. Kč).

Celkový objem výdajů plánovaný pro rok 2011 byl čerpán v objemu 15 865 tis. Kč, tj. 88% ročního 
rozpočtu.

Neinvestiční výdaje
Neinvestiční výdaje dosáhly výše 15 284 tis. Kč, tj. 91 % ročního rozpočtu.
 Na provozních výdajích bylo v roce 2011 čerpáno 14 344 tis. Kč, tzn. o 1 184 tis. Kč méně, než za  

rok 2010. Úspora vznikla především u nákupu drobného majetku a materiálu, a to z důvodu ukončení 
vybavování kanceláří po revitalizaci. Také u oprav a udržování došlo k poklesu čerpání, řešily se 
pouze nezbytné drobné opravy, neboť potřebné opravy pokryla revitalizace.

 Výdaje na krizové řízení v celkové výši 543 tis. Kč byly použity na revize požární techniky,
telekomunikační poplatky, energie, údržbu a opravy krytu, vytvoření internetové aplikace pro správu 
krizového plánu, služby spojené s likvidací následků povodní a odměny dobrovolným hasičům. Dále 
byl poskytnut finanční příspěvek na zajištění provozu bezpečnostního internetového portálu Asociaci 
„Záchranný kruh“, o. s. (20 tis. Kč). Náklady v oblasti krizového řízení oproti roku 2010 se zvýšily 
v souvislosti s opravami krytu CO na Vítězné (oprava pojistného ventilu, jímek na vodu) a pořízením 
stanu pro bezdomovce včetně vybavení.

 Účelovými dotacemi ze státního rozpočtu byly plně pokryty výdaje na:
- činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 358 tis. Kč,
- výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 20 tis. Kč,
- úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve 

výši 19 tis. Kč.

Investiční výdaje
V této oblasti bylo celkem vyčerpáno 581 tis. Kč, tj. 48 % ročního rozpočtu. Úspora vznikla na položce 
-  nákup služebního auta, kde došlo k převodu do roku 2012.
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 Úpravy v budovách úřadu – vyčerpáno 195 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu na výrobu a 
montáž prosklených dveří do předsálí sekretariátu, osazení oken v prostoru sklepa budovy „C“ –
přestavba na archiv, odkoupení klimatizační jednotky zabudované ve školící místnosti.

 Jednotný vizuální styl – osvětlení budovy MěÚ - čerpáno 227 tis. Kč, tj. 77 % ročního rozpočtu. Bylo 
zhotoveno logo, nápisy na budovu (označení vchodu z nerezového plechu na portálu budovy) a 
orientační systém budovy.

 Automatické dveře pro tělesně postižené a samouzavírací elektronický mechanismus - byly pořízeny 
do budovy „C“ ve výši 159 tis. Kč.

Kapitola 4 - odbor stavební a územního plánování

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši 130 tis. Kč, tj. 183 % ročního rozpočtu. Jedná se o příjmy 
z pokut a s nimi související náklady řízení.

Celkové výdaje dosáhly výše 4 tis. Kč, tj. 1 % ročního rozpočtu. Čerpání se týkalo zpracování 
statického posudku na havárii objektu v Královském Poříčí.
K plánovanému čerpání finančních prostředků v rámci pořizování územně plánovací dokumentace 
nedošlo z důvodu neprovedení kompletace podkladových materiálů.

Kapitola 5 – odbor školství a kultury
     
Nedaňové příjmy dosáhly výše 1 329 tis. Kč, tj. 98 % ročního rozpočtu. Dosažené příjmy zahrnují 
příspěvek na propagaci od skupiny ČEZ určené na kulturní aktivity ve výši 576 tis. Kč, částečnou 
úhradu nákladů od partnerského města Sokolow Podlaski za dopravu Taneční skupiny Mirákl ve výši 39 
tis. Kč, vratku poskytnuté půjčky společnosti MAS Sokolovsko, o.p.s. ve výši 441 tis. Kč a splátky 
půjčky poskytnuté TJ Baník Sokolov ve výši 273 tis. Kč.

A) školství  

Celkové výdaje činily  4 305 tis. Kč,  tj. 91 % ročního rozpočtu. Prostřednictvím této kapitoly byly 
poskytnuty příspěvky v úhrnné výši 4 101 tis. Kč, z toho:
 HC Baník Sokolov o.s. 34 tis. Kč
 Fotbalový klub Baník Sokolov 3 000 tis. Kč
 Univerzita třetího věku 200 tis. Kč
 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Praha, pobočka Sokolov 80 tis. Kč
 Koupaliště Michal s.r.o. 700 tis. Kč. 
 Z rezervy na podporu sportu a zájmových činností bylo poskytnuto celkem 87 tis. Kč (SK 

KONTAKT  Karlovy Vary – 20 tis. Kč, Česká Meibukan Gojyu-Ryu Karate-Do Asociace-30 tis. Kč, 
Tělovýchovná unie Sokolov – 15 tis. Kč, SK policie Sokolov UNITOP ČR -7 tis. Kč, FK Baník 
Sokolov o.s. – 5 tis. Kč a finanční dar Mgr. Ivaně Sekyrové ve výši 10 tis. Kč).

Další výdaje byly vynaloženy na centrální připojení všech školských zařízení do sítě Sokolov.cz ve výši 
199 tis. Kč a na neinvestiční náklady za děti s trvalým pobytem v Sokolově, které navštěvují speciální 
mateřskou školu v Jablonci Nad Nisou ve výši 5 tis. Kč.

B) kultura            

Ve výdajové části byly celkem vyčerpány 4 298 tis. Kč,  tj. 58 % ročního  rozpočtu. 

Výdaje byly čerpány v následujícíh oblastech:

 SPOZ – v roce 2011 bylo vyčerpáno 104 tis. Kč, tj. 37 % ročního rozpočtu (dárkové koše a květiny 
pro jubilanty a jubilejní svatby, dary na slavnostní akce vítání občánků a plakety pro zasloužilé 
pedagogy, doplňky na vítání občánků).

 Kulturně výchovná činnost - výdaje  v této oblasti činily 115 tis. Kč, tj 56 % ročního rozpočtu. 
Promítly se zde výdaje spojené se zajištěním pořádaných akcí (např. nákup květin a věnců, věcné 
dary, pohoštění) a soutěže „Hravě o Sokolově“. Na základě smlouvy o dílo byla vyplacena odměna 
kronikáři a byl zajištěn zápis do kronik města. 

 Mezinárodní spolupráce – vyčerpáno 194 tis. Kč, tj. 35 % ročního rozpočtu. V oblasti partnerských 
vztahů s Německem bylo čerpáno 72 tis. Kč na zhotovení fotografií, dopravu tanečního souboru, 
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přepravu dětí a zajištění přepravy na setkání partnerských komisí do Schwandorfu. Výdaje 
týkající se spolupráce s Polskem ve výši 16 tis. Kč byly vynaloženy na tlumočení, občerstvení a 
ubytování polské delegace. Výdaje na běžeckou štafetu činily 75 tis. Kč, jednalo se především o 
přepravu účastníků akce, pohoštění, tlumočnické služby, fotodokumentaci, vystoupení kapely a 
pamětní listy. V rámci mezinárodního setkání mládeže byly vyčerpány finanční prostředky ve výši  
31 tis. Kč na dopravu studentů do Saalfeldu a mzdové prostředky pro vedoucí.

 Propagace – výdaje dosáhly výše 432 tis. Kč, tj. 39 % ročního rozpočtu. Výdaje byly vynaloženy na 
propagaci města v tisku, zhotovení překladů na pamětní desku, přepravu a instalaci výstavního 
stánku, grafické návrhy, propagační předměty města, novoroční přání, kalendáře. 

 Ostatní záležitosti kultury – čerpáno bylo 52 tis. Kč, tj. 24 % ročního rozpočtu. Byly poskytnuty
příspěvky organizacím a spolkům na akce týkající se kultury:
 Nadační fond Gaudeamus, Cheb – 20. Ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií
 Taneční skupina Mirákl, o.s., Sokolov – Mistrovství Evropy v show dance
 Český svaz bojovníků za svobodu Sokolov – příspěvek na činnost
 Sbor bratrské jednoty baptistů v Sokolově – dotace na úhradu nájemného
 Mensa ČR, Praha – dotace na soutěž „Logická olympiáda 2011“

 Cestovní ruch – skutečné výdaje byly ve výši 82 tis. Kč, tj. 44 % ročního rozpočtu. Byl hrazen 
příspěvek pro Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s. na marketingové služby spojené s 
Burgenstrasse, účast sokolníka na veletrhu Holiday World a poplatek za stavební veletrh Urbis 
Invest.

 Projekty :
 Propagační kampaň „Nová tvář Sokolovska“ – výdaje ve výši 205 tis. Kč, tj. 59 % ročního 

rozpočtu tvořily výdaje za uspořádání dalšího ročníku výstavy „Umění v kostce“. 
 Sokolov – město příjemné pro pobyt – skutečné čerpání ve výši 1 695 tis. Kč, tj. 94 % ročního 

rozpočtu se týkalo výdajů za propagační předměty, workshopu „Dovolená v Sokolově“ a vydání 
knižní publikace „1908 FALKNOV – 2008 SOKOLOV“.    

 Jednorázové kulturní akce – výdaje v této oblasti činily 975 tis. Kč, tj. 61 % ročního rozpočtu. 
Příspěvky byly poskytnuty těmto žadatelům:
 Makroinvest s.r.o., Sokolov – „Hurá prázdniny – soutěž ohňostrojů 2011“ (650 tis. Kč)
 Makroinvest s.r.o., Sokolov – „Pálení čarodějnic“ (25 tis. Kč)
 Dronte s.r.o., Praha – „Folková loděnice“ (80 tis. Kč)
 Ing. Miroslav Balatka, Sokolov – „Festival politické písně Sokolov 2011“ (200 tis. Kč)
 Zdeněk Vrána, Lomnice – „Motohody“ (20 tis. Kč)

 Grantové zakázky města - výdaje v této oblasti činily 444 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu. 
V roce 2011 byly vyhlášeny a zrealizovány tyto grantové zakázky: 
 Sokolovské kulturní léto (170 tis. Kč)
 Výstavy výtvarného umění (274 tis. Kč)

Kapitola  6 - finanční odbor  

V oblasti nedaňových příjmů bylo celkem vytvořeno 6 625 tis. Kč, tj. 104 % ročního rozpočtu. 
Nejvýraznější část (2 038 tis. Kč) tvoří výnosy z úroků z dluhopisů Via Chem Group (KEY 
INVESTMENTS), příjmy z úroků na účtech města (1 304 tis. Kč) a vratky účelových prostředků 
poskytnutých v roce 2010 školským zařízením na úhradu tepla a na provoz školní výdejny (1 509 tis. 
Kč). Dále jsou zde zahrnuty příjmy ze splátek poskytnutých půjček (včetně úroků) z Fondu prodeje bytů  
(82 tis. Kč), vratka dotace „Program na podporu integrace romské komunity“ (25 tis. Kč), odvod 
z investičního fondu příspěvkových organizací (1 205 tis. Kč). Součástí příjmů je i přijatá dotace od 
Euregia Egrensis na projekt „Čisté město“ ve výši 435 tis. Kč, uložené pokuty a s nimi související 
náklady řízení na úseku výherních hracích přístrojů ve výši 18 tis. Kč, zbývající část pak tvoří nahodilé 
příjmy (9 tis. Kč).

Celkové neinvestiční výdaje činily  15 619 tis. Kč, tj. 35 % ročního rozpočtu. Prostřednictvím této 
kapitoly byla hrazena daň z příjmů právnických osob placená obcí (9 520 tis. Kč), daň z přidané 
hodnoty (125 tis. Kč). Dále pak náklady na úhradu úroků z  hypotečního úvěru na přestavbu hotelu Ohře 
(251 tis. Kč) a úhrada závazků z finančního vypořádání za rok 2010 (2 581 tis. Kč). Byly poskytnuty 
příspěvky důchodcům a dárcům krve ve výši 330 tis. Kč a půjčky z Fondu prodeje bytů ve výši 1 320 
tis. Kč. Zbývající výdaje ve výši 912 tis. Kč pak tvoří bankovní a poštovní poplatky, náklady za 
zpracování auditu, odměna za správu cenných papírů, poskytnutí daňového poradenství, příspěvek na 
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čipy pro držitele psů a ostatní finanční výdaje. Dále byl poskytnut neinvestiční příspěvek 
„Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje“ na nákup věcných prostředků ve výši 580 tis. 
Kč.
           
V oblasti investičních výdajů bylo celkem vyčerpáno 3 369 tis. Kč tj. 99 % ročního rozpočtu. Výdaje 
byly poskytnuty na přímé dotace na 2 dokončené bytové jednotky na území města Sokolova (200 tis. 
Kč), investiční příspěvek „Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje“ ve výši 2 169 tis. Kč 
(2x velitelský os. automobil, aerotest, střihače pedálů, monitory, dopravní automobil, stabilizační sada) 
a dále byl poskytnut příspěvek společnosti NEMOS Sokolov, s.r.o. na přístrojové vybavení pro 
jednotlivá oddělení ve výši 1 000 tis. Kč.

Kapitola 7 – odbor rozvoje města

Nedaňové příjmy dosáhly výše  4 093 tis. Kč, tj. 92 % ročního rozpočtu. Největší příjem tvořily vratky 
půjček na projekty „Toa Point“ ve výši 2 482 tis. Kč a „Studie projektu Antonínské arboretum“ ve výši 
1 200 tis. Kč. Mezi další příjmy patří výnosy za úhrady z dobývacího prostoru ve výši 304 tis. Kč.
vrácení příspěvku za r. 2009 (včetně sankce) od sdružení „Natura 99, o.s.“ ve výši 22 tis. Kč, přijatá 
pojistná náhrada za ukradený herní prvek ve výši 39 tis. Kč, vratka příspěvku „Zelená školní zahrada“ (4 
tis. Kč), vypořádání nájemného od Českých drah (2 tis. Kč), příjem z pokut od  České inspekce ŽP (20 
tis. Kč), prodej dřeva (20 tis. Kč). 

Celkové výdaje dosáhly výše 20 393 tis. Kč, tj. 30 % plánovaného ročního rozpočtu.  

Prostřednictvím této kapitoly byly financovány akce:
 Příspěvek na podporu systému CykloEgrensis (čerpáno 30 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu) -

bylo zakoupeno 25 ks jízdních časových karet na cyklodopravu 2011.
 Územní plánování (čerpáno 603 tis. Kč, tj. 38 % ročního rozpočtu) – finanční prostředky byly 

především použity na stavebně technické průzkumy objektů ZŠ Sokolovská, Sokolovská bytová 
s.r.o., studii využití a ozelenění Starého náměstí a studii protipovodňové ochranné zástavby – ul. J. 
K. Tyla, na zpracování žádosti o dotaci na akci „Bezbariérová trasa městem Sokolov“, na projekční
práce na akci „Jižní lom – regenerace“ a úhradu přihlášky a registračního poplatku do urbanisticko-
architektonické soutěže.

 Péče o veřejnou zeleň – (čerpáno 727 tis. Kč, tj. 21 % ročního rozpočtu) – v této oblasti je hrazena 
odborná činnost na úseku veřejné zeleně a služby související s městskou zelení – jarní a letní 
osazování truhlíků, zimní výzdoba, nákup laviček a košů, pořízení části zábradlí u cyklostezky za 
finančním úřadem, lapače a návnady na kůrovce, rizikové kácení dřevin, terénní úpravy a kácení 
kolem rozhledny Hard, odstranění betonové plochy a terénní úpravy v ul. Jelínkova, vykácení 
rizikových stromů za „Akrylem“. Byla uskutečněna soutěž o nejhezčí kvetoucí okno. Dále byla 
podána žádost o dotaci na akci „Regenerace zeleně v ul. Karla Čapka v Sokolově“ a termín realizace 
je plánován až v roce 2012.

 Husitská – Vítězná (čerpáno 24 tis. Kč, tj. 1 % ročního rozpočtu) – byla hrazena platba za 
inženýrskou činnost plynoucí z uzavřené mandátní smlouvy.
V rámci akce „II.B etapa – ul. Vítězná“ nedošlo k vyčerpání 2 mil. Kč, probíhá jednání mezi městem 
a Ředitelstvím silnic a dálnic, zda rekonstrukce komunikace v ul.Vítězná bude realizována.

 Dětská hřiště (čerpáno 523 tis. Kč, tj. 62 % ročního rozpočtu) – z výdajů bylo hrazeno pořízení, 
montáž a zabudování nových herních prvků a sestav, zabudování nových laviček, terénní úpravy 
dětského hřiště u koupaliště, oplocení na hřišti Vítězná a přesunutí hřiště na petangue u MDK. Byla 
provedena roční odborná technická kontrola dětských hřišť.

 Infrastruktura Vítězná (čerpáno 719 tis. Kč, tj. 55 % ročního rozpočtu) – jedná se o 
spolufinancování veřejné infrastruktury v zástavbě sídliště Vítězná. Finanční prostředky byly 
čerpány na stavební úpravy na vytvoření otáčecího místa pro potřeby IZS, na infrastrukturu ulic 
Vítězná, Atletická a Běžecká, dále na vybudování chodníku před bytovým domem na Vítězné.

 Vznik centra ucelené rehabilitace a sociální klastr (čerpáno 413 tis. Kč, tj. 66 % ročního 
rozpočtu) – jednalo se o náklady spojené s opravou zelené střechy a vnější fasády.

 Rekreační park Bohemia (čerpáno 605 tis. Kč, tj. 64 % ročního rozpočtu) – čerpání se týkalo 
zpracování žádosti o dotaci na akci „Sokolov - Revitalizace areálu Bohemia – II. etapa“ a aktualizace 
rozpočtů, dále opravy závlahy v rámci akce „Bohemia – I. etapa“. Byla provedena výsadba stromů a 
dřevin, doplnění mobiliáře a pryžové plochy pod fitness prvky, geodetické zaměření a elektro –
revize závlahy Bohemie.
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 Odbahnění rybníků a úprava břehů (čerpáno 6 tis. Kč, tj. 3 % ročního rozpočtu) – v rámci 
udržitelnosti projektu bylo provedeno zabezpečení přítoku vody do rybníku v Husových sadech.

 Přestupní uzel – dopravní terminál (čerpáno 19 tis. Kč, tj. 1 % ročního rozpočtu) – jednalo se o 
pronájem pozemků od ČD a úpravu a napojení části chodníku kolem kabelové komory.
Vzhledem k tomu, že finanční vypořádání mezi městem a krajem proběhne až v roce 2012, nedošlo 
k čerpání finančních prostředků ve výši 2 mil. Kč.

 Průzkum dopravy v klidu (čerpáno 32 tis. Kč, tj. 8 % ročního rozpočtu) – byly provedeny 
projektové práce na dopravní značení.

 Úprava prostranství a dětské hřiště Hrušková (čerpáno 1 tis. Kč, tj. 2% ročního  rozpočtu) –
finanční prostředky byly použity na úhradu elektrické energie. 

 Protipovodňová studie – zdi u Lobezského potoka (čerpáno 138 tis. Kč, tj. 69 % ročního 
rozpočtu) – byla uhrazena inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení, položkový rozpočet 
na celou stavbu a posudek pro zařazení vodního díla do kategorizace na určení stupně technicko -
bezpečnostního dohledu.

 Komplexní řešení obnovy městských parků – Husovy sady, Zámecký park (čerpáno 40 tis. Kč, 
tj. 6% ročního rozpočtu) – jednalo se o náklady související s následnou péčí, a to výsadba a doplnění 
nových záhonů.

 Záchytné parkoviště Michal (čerpáno 108 tis. Kč, tj. 22 % ročního rozpočtu) – jednalo se o 
připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě, hydrogeologický průzkum a dále o úhradu 
podílu na nákladech akce „Záchytné parkoviště Michal“.

 Bobová dráha – Sokolov (čerpáno 79 tis. Kč, tj. 40 % ročního rozpočtu) – čerpání se týkalo 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, inženýrské činnosti k přeložce vodovodu Horka a 
geometrického plánu pro oddělení pozemku.

 Gsteinigt I – revitalizace bývalého lomu (čerpáno 498 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu) -  
náklady byly vynaloženy za rozvojovou péči v r. 2011 v rámci udržitelnosti projektu.

 Krejcarová lávka (čerpáno 5 tis. Kč, tj. 1 % ročního rozpočtu) – náklady byly vynaloženy na
inženýrskou činnost pro povolení „Odstranění stavby Krejcarovy lávky přes Ohři, Sokolov“.

 Dokončení chodníku Dr. Kocourka (čerpáno 3 tis. Kč, tj. 7 % ročního rozpočtu) – byla provedena 
dokumentace skutečného provedení přístupového chodníku k podchodu. 

 Naše město (čerpáno 51 tis. Kč, tj. 39 % ročního rozpočtu) - na akci „Čisté město“ byly čerpány 
finanční prostředky především na materiál pro vymalování podchodu u vlakového nádraží. V rámci 
akce „Bezbariérové město“ bylo provedeno přeložení stávajících poškozených schodišťových stupňů 
a osazení nerezového zábradlí před hlavním vchodem budovy MěÚ. Dále byl zpracován rozpočet pro 
stavbu „Bezbariérová trasa městem“.

 Můstek u ISŠTE (čerpáno 30 tis. Kč, tj. 2 % ročního rozpočtu) - byl zpracován stavební rozpočet a 
projektová dokumentace pro zadání stavby.
Realizace opravy mostku je nutno zkoordinovat s výstavbou nové budovy ISŠTE a protipovodňovou 
ochranou na Lobezském potoce, vzhledem k tomu nedošlo k čerpání finančních prostředků ve výši 
1 200 tis. Kč. 

 Kino Alfa (čerpáno 168 tis. Kč, tj. 56 % ročního rozpočtu) – byl proveden stavebně technický 
průzkum venkovního schodiště a podesty vstupu, zpracována projektová dokumentace sanace 
venkovního schodiště a podesty vstupu do kina a provedeny stavební práce spojené s demontáží a 
montáží reliéfu sochaře F. Pacíka.

 Stavební úpravy parkoviště – byl zpracován rozpočet pro stavbu „Sokolov – ul. Svatopluka Čecha, 
parkoviště – kanalizace“ ve výši 4 tis. Kč.

 Systematizace strategického řízení a plánování (čerpáno 2 678 tis. Kč, tj. 79 % ročního rozpočtu)
– na tento projekt byla poskytnuta dotace a čerpání finančních prostředků se týkalo především 
mzdových nákladů, nákupu programového vybavení a služeb.

 Zeleň ve městě (čerpáno 1 936 tis. Kč, tj. 82 % ročního rozpočtu) – náklady související s realizací 
projektu a odborným dozorem jsou kryty dotací.

 Snížení tepelných ztrát objektu – kino Alfa (čerpáno 9 477 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu) –
finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu, jehož cílem bylo snížení energetické 
náročnosti budovy kina.

 Sběrný dvůr Sotes – jedná se o dotační titul. Z vlastních zdrojů bylo čerpáno 29 tis. Kč za 
aktualizaci výkazu výměr. Vzhledem k průběhu zadávacích řízení na dodavatele vybavení sběrného 
dvora a zhotovitele stavebních prací se termín realizace stavby posouvá do roku 2012 a finanční 
prostředky ve výši 25 985 tis. Kč nebyly vyčerpány.
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 Novina – rek. komunikace vč. veřejného osvětlení (čerpáno 679 tis. Kč, tj. 19 % ročního
rozpočtu) – čerpání se týkalo především zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a 
realizaci stavby, připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě, inženýrské činnosti pro 
povolení stavby, zpracování rozpočtu pro stavbu a zpracování žádosti o dotaci. Další náklady byly 
vynaloženy na veřejné osvětlení Novina. Na komunikaci požádalo město o dotaci a realizace se 
předpokládá v roce 2012.

 Protipovodňová ochrana zástavby v ulici J.K. Tyla v Sokolově – finanční prostředky ve výši 13 
tis. Kč byly vynaloženy na výkop sond a projektovou dokumentaci na přeložku plynovodu.

 Psí útulek Sokolov (čerpáno 136 tis. Kč, tj. 54 % ročního rozpočtu) – čerpání se týkalo zpracování 
vizualizace, stanovení radonového indexu pozemku, polohopisného a výškopisného plánu, 
zpracování projektové dokumentace.

 Poskytnuté příspěvky:
- Českému svazu včelařů ve výši 40 tis. Kč, 
- záchranné stanici Drosera ve výši 10 tis. Kč,
- na Evropský den bez aut ve výši 28 tis. Kč,
- svazku obcí Mikroregion Sokolov – východ ve výši 541 tis. Kč na úhradu části nákladů 

spojených s vyřešením majetkoprávních vztahů pro projekt „Projektová dokumentace napojení 
páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová“.

Kapitola 8 – kancelář starosty

Celkové nedaňové příjmy dosáhly výše 38 tis. Kč, tj. 108 %. Jsou tvořeny vratkami nevyčerpaných 
grantů poskytnutých v roce 2010 (27 tis. Kč) a náhradami souvisejícími se studijními úlevami (11 tis 
Kč).

Celkové výdaje činily   98 798 tis. Kč,  tj. 97 % ročního rozpočtu. Čerpání v roce 2011 proběhlo 
v souladu s rozpočtem. Výdajová část byla sledována dle níže uvedených oblastí.      
   
 Grantový systém – celkem čerpáno 8 798 tis. Kč,  tj.  97  % ročního rozpočtu. V této oblasti se 

výdaje člení do níže uvedených podkapitol (v tis. Kč): 

text sport školství sociální kultura
cestovní 

ruch

životní 

prostředí
CELKEM

celoroční činnost 6 312,6 40,0 269,0 50,0 25,0 6 696,6

jednotlivé akce 483,0 117,5 65,5 220,5 20,0 906,5

tradiční akce 627,3 35,0 32,0 302,0 996,3

podpora středních škol 199,0 199,0

CELKEM 7 422,9 391,5 366,5 522,5 50,0 45,0 8 798,4

 Ostatní výdaje – celkem čerpáno 1 613 tis. Kč, tj. 83 % ročního rozpočtu.  Zde jsou zahrnuty výdaje 
za TV vysílání kabelové televize – zpravodajské pořady (262 tis. Kč), úhrady zákonného pojištění 
odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (274 tis. Kč), 
zajištění financování školení zaměstnanců včetně ubytování a stravování (666 tis. Kč), registrační 
poplatky (3 tis. Kč), služby supervize (12 tis. Kč), náklady spojené s lékařskou preventivní péčí 
zaměstnanců MěÚ (62 tis. Kč). Byl poskytnut příspěvek na činnost o. s. Obec baráčníků Sokolov (50 
tis. Kč) a uhrazen spolupodíl města Sokolov na akci „Festival Mitte Europa“ (50 tis. Kč). 
Z reprefondu starosty bylo čerpáno 181 tis. Kč a na úseku partnerských vztahů 53 tis. Kč. Výše    

     vyčerpaných finančních prostředků je ovlivněna počtem uskutečněných reprezentativních a kulturně 
     společenských akcí. 

 Osobní výdaje – celkem čerpáno 88 387 tis. Kč, tj. 98 % ročního rozpočtu. Tato oblast zahrnuje 
čerpání mzdových prostředků včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění pracovníků úřadu, 
odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, členů komisí a výborů, dohody a čerpání sociálního 
fondu. 
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Limit počtu zaměstnanců 
Průměrný evidenčního počet zaměstnanců  dosáhl výše 218, což představuje oproti schválenému 
limitu na rok 2011 úsporu 2,7 zaměstnance. Úspora vznikla u plánované rezervy a terénního 
sociálního pracovníka. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu o 7,3  zaměstnanců (nejvýraznější 
nárůst u městské policie – veřejně prospěšné práce).
Limit  mzdových prostředků
V porovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu mezd o 2 533,2 tis. Kč a to vlivem nárůstu zaměstnanců, 
včetně pracovních pozic hrazených z dotací (veřejně prospěšné práce, kamerový systém, lokální 
asistence na odboru OSVZ). U sociálně právní ochrany došlo k nárůstu mezd přeřazením 
zaměstnanců do vyšší platové třídy. Dále došlo ke zvýšenému čerpání mezd za práci přesčas 
konanou u městské policie a nárůstu placení pohotovostí. Vlivem změny zákona došlo k proplácení 
náhrad za nemoc prvních 21 dnů místo původních 14 dnů.

     Podrobný rozpis čerpání mzdových prostředků je uveden v příloze této zprávy.

Kapitola 42 - odbor dopravně správních agend

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši 157 tis. Kč, tj. 157 % ročního rozpočtu. Na plnění se podílely 
příjmy z pokut a s nimi související náklady řízení, výkup znehodnocených SPZ.

Celkové výdaje dosáhly výše 118 tis. Kč, tj. 59 % ročního rozpočtu. Čerpány byly náklady na zajištění 
problematiky „BESIP“ ve výši 112 tis. Kč (přeprava dětí do Domu dětí a mládeže, reflexní pásky) a 
překladatelskou činnost ve výši 5 tis. Kč. Dále byly provedeny namátkové kontroly v oblasti činnosti 
taxislužby a MHD ve výši 1 tis. Kč.

Kapitola 43 – odbor evidencí a správních agend

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši 90 tis. Kč, tj. 200 % ročního rozpočtu. Jedná se o příjmy 
z poskytování služeb ve výši 77 tis. Kč (služby při svatebních obřadech na statku Bernard, 
v Kapucínském klášteře a obřadní síni sokolovského zámku) a přijaté sankční platby ve výši 13 tis. Kč.

Kapitola 45 – odbor životního prostředí

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši 234 tis. Kč, tj. 234 % ročního rozpočtu. Jedná se o sankční 
platby a s nimi související náklady řízení. Celkem bylo uloženo 64 pokut, skutečný příjem je ovlivněn 
případy nezaplacených sankcí, které byly postoupeny právnímu odboru k vymáhání a dále skutečností, 
že výnos z pokut uložených odborem není vždy příjmem města. Ke zvýšení příjmů došlo v důsledku 
zvýšení kontrolní a sankční činnosti odboru a dále v důsledku závažnějšího případu na úseku ochrany
přírody, kdy byla uložena vyšší pokuta (71 tis. Kč).

Celkové výdaje za rok 2011 činily 463 tis. Kč, tj. 34 % ročního rozpočtu. Převážnou část 
rozpočtovaných výdajů tvoří rezervní prostředky (330 tis. Kč) určené pro případy havárií na úseku 
vodního a odpadového hospodářství pro řešení mimořádných událostí vyplývající z právních předpisů 
na těchto úsecích a na škody způsobené při výkonu činnosti myslivecké a rybářské stráže. V roce 2011
rezerva nebyla čerpána.
Z účelové dotace poskytnuté z Ministerstva zemědělství ČR byly hrazeny náklady na činnost odborného 
lesního hospodáře (85 tis. Kč), výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (142 tis. 
Kč) a zpracování lesních hospodářských osnov (122 tis. Kč). Výdaje na kosení vstavačových luk na 
Sokolovsku (59 tis. Kč) byly pokryty státní účelovou dotací poskytnutou Ministerstvem životního 
prostředí z programu „Péče o krajinu“. Další výdaje na této kapitole byly čerpány na úseku ochrany 
přírody a krajiny – označení nově vyhlášených památných stromů, znalecké posudky (32 tis. Kč), 
ochrany před povodněmi – zajištění odborného školení pro povodňové orgány obcí (22 tis. Kč) a na 
úseku správy v ochraně ŽP - pořízení nových map (1 tis. Kč).
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Kapitola 46 

 Městská policie

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši  830 tis. Kč, tj. 103 % ročního rozpočtu. Největší část tvoří 
uložené blokové pokuty (802 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2010 došlo ke zvýšení příjmů o 81 tis. Kč  
v souvislosti s navýšením počtu strážníků. Další příjem se týká přijaté pojistné náhrady za vozidlo Dacia 
Duster (18 tis. Kč), prodeje zbraní (5 tis. Kč) a ostatních přijatých náhrad (5 tis. Kč).

         
Celkové výdaje dosáhly za rok 2011 výše 2 512 tis. Kč, tj. 89 % ročního rozpočtu. 
Čerpání se týká úhrad za služby (např. lékařské prohlídky příslušníků městské policie, služby v oblasti 
bezpečnosti práce a požární ochrany, služby telekomunikací a radiokomunikací, služby spojené -
s rozšiřováním portálu Bezpečné město, s používáním střelnice, s udržováním záchytného kotce, výcvik 
strážníků) ve výši 218 tis. Kč. 
Ostatní výdaje ve výši 745 tis. Kč byly vynaloženy na nákup oděvů a obuvi (výstrojní a obuvní součást 
uniformy), pohonných hmot, opravy a udržování (oprava služebního vozidla, oprava orientačních tabulí, 
vymalování šatny), nákup materiálu (např. náplně vody, sáčky na psí exkrementy, kancelářské potřeby, 
USB Flash, úklidový materiál, tiskopisy apod.), léčiv, učebních pomůcek, ochranných pomůcek, 
cestovné, elektrickou energii, platbu daní a poplatků, poskytování odměn (objasnění přestupku nebo 
trestného činu).
Na zakoupení drobného hmotného dlouhodobého majetku, zejména nových zbraní, nábytku (šatní 
skříně, lavice), žaluzií, alkoholtestru „Alcotest Dräger“, defibrilátoru, telefonních přístrojů, náhradní 
soupravy k radiostanici Motorola, opasku s příslušenstvím, lednice, detektoru kovu, KMS do vozidla 
MP, zabezpečovacího zařízení – Husovy sady byly v roce 2011 vynaloženy finanční prostředky 
v celkové výši 462 tis. Kč. 

Z účelových prostředků ve výši 100 tis. Kč určených na provoz stanu pro bezdomovce bylo čerpáno 
pouze 0,6 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 99,4 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2012.

Součástí rozpočtu je poskytnutý finanční dar organizaci Společně k bezpečí o. s. ve výši 50 tis. Kč, dále 
výdaje na služby spojené s odchytem a umístěním toulavých psů, koček a ostatních zvířat do útulku ve 
výši 400 tis. Kč a  jednorázový nákup krmení pro psy ve výši 70 tis. Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byly vyčerpány finanční prostředky na nákup služebního vozidla Dacia 
Duster (450 tis. Kč), trezorové skříně (44 tis. Kč) a programového vybavení (73 tis. Kč)

 Prevence kriminality

Nedaňové příjmy dosáhly výše 118 tis. Kč, tj. 103 % ročního rozpočtu. Příjmy tvořilo pojistné plnění 
ve výši 93 tis. Kč vyplacené v důsledku poškození kamerového monitorovacího systému a dále úhrada 
od města Březová za materiál týkající se projektu „Senioři I.“ ve výši 25 tis. Kč.

Celkové výdaje činily 1 772 tis. Kč, tj. 42 % ročního rozpočtu. 

Výdajová část je členěna dle níže uvedených projektů:  
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Název dílčího projektu
Skutečnost                            

2011                         

v tis. Kč 

Skutečnost                          

2010                              

v tis. Kč 
Projekty z r. 1999
Středisko prevence kriminality 92,6 102,6
Kamerový monitorovací systém 822,6 731,7
Žijeme spolu II. 14,3 18,0
Projekty z r. 2000
Netradiční půjčovna 10,0 8,9
Dětský tábor 0,0 50,9
Projekty z r. 2001
Dovedné ruce 0,0 5,0
Pracovní sešit – Ajax I. 30,7 50,0
Projekty z r. 2002
Pracovní sešit – Ajax II. 15,9 21,9
Projekty z r. 2004
Soutěžíme s Ajaxem 0,0 13,0
Neobvyklá půjčovna (DDM) 25,7 18,1
Projekty z r. 2005
KVIP (Klub vzdělávání internetu a prevence) 6,9 7,0
Projekty r. 2007
Trenažér jistoty 6,4 19,3
Projekty r. 2008
Adrenalin 19,2 20,0
Projekty r. 2009
Bezpečné město 131,4 48,2
Projekty r. 2010
Senioři I 115,1 237,1
Bezpečně na vycházku 42,4 198,0
Bezpečný podnik 47,5 96,1
Opatření v obchodních domech v Sokolově 15,7 16,1
Nové projekty r. 2011
Bezpečný dům 0,0 0,0
Analýza pocitu bezpečí občanů města Sokolova a veřejná setkání s občany 

města, z toho: 250,0 0,0

- podíl města 50,0 0,0
- příspěvek Karlovarského kraje 200,0 0,0
Dáme vědět všem - Sokolov Bezpečné město, z toho: 125,5 0,0
- podíl města 25,1 0,0
- příspěvek Karlovarského kraje 100,4 0,0

C E L K E M 1 771,9 1 661,9
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Kapitola 49 – Právní odbor

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši 4 619 tis. Kč, tj. 117 % ročního rozpočtu. Na plnění se 
podílely zejména příjmy z pokut a s nimi související náklady řízení. 

Celkové výdaje dosáhly výše 583 tis. Kč, tj. 68 % ročního rozpočtu. Největší položku tvoří právní 
služby a poplatky ve výši 432 tis. Kč - úhrada za právní služby advokátní kanceláře JUDr. Krondl a 
spol. a soudní poplatky za soudní spory vedené za účasti města Sokolova. 
Další výdaje tvoří platby soudním znalcům ustanovovaným v přestupkových řízeních a úhrady za 
překlady pro potřeby přestupkových řízení ve výši 42 tis. Kč, náhrady nákladů soudních řízení a 
náhrady nákladů exekuce ve výši 100 tis. Kč a dále se hradí správní poplatky v řízeních, ve kterých 
Sokolov vystupuje jako účastník řízení (9 tis. Kč). 

Úspora ve výši 273 tis. Kč proti rozpočtu je z největší části způsobena nižším počtem zastavených 
exekučních řízení a menší potřebou ustanovovat znalce a přibírat tlumočníky v přestupkových řízeních, 
než se předpokládalo.

Kapitola 50 – odbor informatiky

Nedaňové příjmy ve výši 27 tis. Kč tvořily úhrady za telefonní hovory, vyúčtování el. energie za rok 
2010 (Slavíčkova) a odkoupení použitých náplní firmou ABEL Computer s.r.o..

Celkové čerpání činí 16 209 tis. Kč, tj. 52 % ročního rozpočtu, z toho:

Neinvestiční výdaje - čerpáno 13 650 tis. Kč, tj. 55 % ročního rozpočtu
 Provozní výdaje dosáhly výše 13 611 tis. Kč, tj. 55 % ročního rozpočtu. 

Výrazný podíl tvořily finanční prostředky za úhradu služeb ve výši 4 366 tis. Kč (převážně jde o 
pravidelné měsíční platby za správu sítě, technickou podporu a implementaci dat), materiál ve výši 
1 018 tis. Kč (náplně a tonery do tiskáren, kabely, spotřební materiál apod.), telekomunikační služby 
ve výši 954 tis. Kč (poplatky za telefony, využívání sitě Internet), prodloužení licence (837 tis. Kč) a 
drobný hmotný majetek ve výši 1 737 tis. Kč (např. monitor, tiskárny, čtečky, kompresor, záložní 
zdroje, vysavač, řezačka). Mezi další výdaje patří nákup neinvestičního programového vybavení  
(727 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (119 tis. Kč), opravy (82 tis. Kč) a platby za 
elektrickou energii (39 tis. Kč).

 V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byly realizovány tyto projekty:
o Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – čerpání ve výši 238 tis. Kč, tj. 4 % ročního rozpočtu,

se týkalo studie proveditelnosti projektu. Vzhledem k posunu ukončení celého projektu budou 
finanční prostředky čerpány až v roce 2012.

o Vzdělávání v eGONcentru Města Sokolov Karlovarský kraj – finanční prostředky ve výši 646
tis. Kč, tj. 91 % ročního rozpočtu byly použity na úhradu mzdových nákladů, sociálního a 
zdravotního pojištění, nákladů na elektrickou energii a teplo, publicitu.

o Optimalizace a zefektivnění ekonomických procesů Městský úřad Sokolov – náklady ve výši     
2 310 tis. Kč, tj. 56 % ročního rozpočtu, byly vynaloženy na provedení a dodání výstupů 
analýzy procesů finančního řízení, mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění.

o Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu v Sokolově - finanční prostředky ve výši 538 tis. 
Kč, tj. 27 % ročního rozpočtu byly použity na úhradu mzdových nákladů, sociálního a 
zdravotního pojištění, na nákup projektoru, plátna a notebooku.

 Z účelové dotace na sociálně právní ochranu dětí byly čerpány finanční prostředky ve výši 39 tis. Kč
na materiál. 

Kapitálové výdaje - čerpáno 2 559 tis. Kč, tj. 38 % ročního rozpočtu. 
Finanční prostředky byly vynaloženy na:
 programové vybavení ve výši 2 037 tis. Kč, tj. 40 % ročního rozpočtu - nákup XML602 FormServer, 

Omnicast, CES, Sharepoint, MS Office, ArcEditor apod.
 výpočetní techniku ve výši 522 tis. Kč, tj. 44 % ročního rozpočtu – výdaje byly použity na 

modernizaci hardware serverovny a doplnění Blade serverů.
Finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč na pořízení docházkového systému nebyly čerpány -
realizováno začátkem roku 2012. 
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4. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

4. 1. Finanční vypořádání a příděly do fondů

 Příspěvkové organizace v souladu s metodickými pokyny předložily rozbory hospodaření za rok 
2011, ve kterých zhodnotily dosažené výsledky hospodaření své organizace za sledované období.
Všechny organizace vykázaly za hodnocené období zisk.   

 Závazné finanční vztahy ke zřizovateli včetně stanovených závazných limitů na rok 2011 byly u 
všech hodnocených příspěvkových organizací dodrženy.

 Z rozborů hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací byl sestaven souhrnný přehled 
dosažených nákladů a výnosů včetně hospodářského výsledku za rok 2011, který je uveden 
v tabulkové části této zprávy (strana č. 33).

 V návaznosti na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění,  předložily PO návrh na rozdělení vytvořeného zisku. Příděly ze zisku jsou navrhovány do 
rezervního fondu, investičního fondu a do fondu odměn na posílení mzdových prostředků  
organizace.  Konkrétní návrhy na rozdělení jsou uvedeny v tabulkové části (strana 34 – 36).

5.   HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTA

Rozpočtované příjmy běžného roku 2011 byly vytvořeny ve výši 608 498,6 tis. Kč, tj. 82 % 
plánovaného rozpočtu. Výdaje  běžného roku 2011 byly čerpány v celkovém objemu 602 212,7 tis. 
Kč,  tj.  do  výše 68 % plánovaného ročního rozpočtu. Hospodaření města za rok 2011 (včetně 
oblasti financování – to znamená včetně zapojení přebytků minulých let a úhrady splátek jistin přijatého
úvěru)  skončilo  přebytkem ve výši  87 305,3 tis. Kč, který se stal předmětem finančního vypořádání 
hodnoceného roku.

V oblasti výdajů jednotliví správci dílčích rozpočtů hospodařili v souladu se schválenými objemy  
určenými pro fiskální rok 2011. Kladného salda bylo dosaženo úsporami v oblasti výdajů, jedná se 
zejména o nevyčerpané prostředky související s investičními akcemi spolufinancovanými ze zdrojů EU, 
jejichž dokončení a tedy dofinancování přechází do roku 2012. Nevyčerpané účelové dotace v sociální 
oblasti ve výši 4,9 mil. Kč budou odvedeny v rámci finančního vypořádání zpět do státního rozpočtu.
Zbývající uspořené neúčelové prostředky pak budou zapojeny jako další zdroj do rozpočtu města v roce 
2012 na financování nových akcí a požadavků.

V souladu s vyhláškou  MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání 
finančních vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, bylo 
provedeno finanční vypořádání prostředků, ze kterého vyplývá pro město Sokolov odvod do státního 
rozpočtu ve výši 4 995,4 tis. Kč (strana č. 32).

6.  ZÁVAZKY A MAJETEK MĚSTA

Objem závazků města Sokolova k 31.12.2011 činil celkem 4 964 tis. Kč. Jedná se o závazek 
vyplývající ze smlouvy o hypotečním úvěru na přestavbu hotelu Ohře na byty, který bude v roce 2012 
zcela splacen. Závazek města je hrazen v souladu s harmonogramem splátek (strana č. 37).

K 31.12.2011 dosáhla hodnota majetku města 2,5 mld. Kč. Struktura je podrobněji rozvedena 
v tabulkové části – viz strana 38.

7.  AUDIT

O přezkoumání hospodaření města Sokolova byl na základě zákona o obcích č. 128/2000  Sb., 
v platném znění, požádán auditor Ing. Miroslav Gross. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 
neodstraněné chyby a nedostatky.
Úplné znění zprávy o přezkoumání hospodaření města Sokolova za rok 2011 je uvedeno na str. 23 – 26.



Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku

podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou
auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů /dále jen "zákon č. 420/2004 Sb.").

města Sokolov
za období roku 2011

I všeobecné informace
Název územního samosprávného celku: Město Sokolov
Sídlo: Rokvcanova 1929, Sokolov
Ie: 00259586
Místo přezkoumání: Městský úřad Sokolov
Přezkoumání provedl: Ing. Miroslav Gross,

auditorské oprávnění č. 0997
Přezkoumání v sídle provedeno: 19.9.2011, 17. 10.2011,29. 11.2011,

21.12.2011, 13. 2. 2012,29. 2. 2012,
20. 3. 2012

Přezkoumávaný rok: 2011
Určení zprávy: zastupitelstvo města, zveřejnění
Závěr zprávy o přezkoumání hospodaření Nebyly zjištěny neodstraněné chyby

a nedostatky

Datum vyhotovení návrhu zprávy: 4. dubna 2012

II. Předmět přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o
ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst 2 a 3 zákona č.

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a
to:
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operacích, týkajících se rozpočtových

prostředků,
b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fyzickými osobami,

e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.



Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., jsou
dále oblasti:
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů,

d) stav pohledávek závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření
Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona Č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy)
se ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich

použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou
uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. Definování odpovědnosti
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a
finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Sokolovo
Úlohou auditora je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se
zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou
auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.
V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést
přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření města Sokolov
je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací
Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Sokolov byly použity postupy ke
shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým
rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na
základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných chyb a nedostatků. Při
vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku
města Sokolovo Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost jednotlivých
skutečností.



VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Sokolov jsem nezjistil žádnou
skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech
významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě lil.
této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků
Zákon Č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych ve zprávě uvedl
závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písmo d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanoveni
vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při
přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to
bez ohledu na jejich významnost a jejich vztah k hospodaření města Sokolov jako celku.

Při přezkoumání hospodaření města Sokolov za rok 2011 jsem zjistil v rámci dílčího
přezkoumání následující chyby a nedostatky:
Při kontrole zachycení nákupu nemovitého majetku - koupě pozemku č. 2396/2 bylo zjištěno,
že není zařazeno včetně nákladů s jeho pořízením souvisejících.
Zjištěný dílčí nedostatek byl odstraněn a přezkoumání hospodaření bylo uzavřeno bez
zjištěných chyb a nedostatků.

Při přezkoumání hospodaření města Sokolov za předchozí účetní období nebyly zjištěny
chyby a nedostatky a nebyl důvod k přijímání nápravných opatření.

C Upozornění na případná rizika
Na základě zjištění podle ustanovení § 20 odst 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následují případná rizika, která mohou mít
negativní dopad na hospodaření města Sokolov v budoucnosti:
Ohrožena likvidita cenných papírů ve vlastnictví města Sokolova, konkrétně dluhopisů
v nominální hodnotě 30,5 mil. Kč (od 1. 7.2011 ve správě ČSOB, a.s., Praha) a akcií Spolek
pro chemickou a hutní výrobu v počtu 9531 ks v nominální hodnotě 4,8 mil. Kč (k 31. 12.
2011 uloženy v zákaznickém trezoru Key Investments, a.s.).

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Sokolova podíl zastaveného majetku na
celkovém majetku územního celku

Uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního samosprávného celku a podílu
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:
Ukazatele jsou vypočteny na základě algoritmu výpočtu uveřejněném ve Zprávách MF č.

2/2011, upraveném sdělením uveřejněném ve Zprávách MF č. 1/2012. Algoritmus stanovený
pro výpočet ukazatelů v roce 2011 se liší od algoritmu, který byl použit ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2010 i v předešlých letech.



Podíl pohledávek na rozpočtu

A Vymezení pohledávek 53625702 Kč
B Vymezení rozpočtových 608498547 Kč

příjmů
AlB * 100 % Výpočet podílu pohledávek 8,81 %

na rozpočtu
Celková hodnota dlouhodobých pohledávek 12 730 672 Kč, z toho splatné v roce 2012 ve
výši 5 099 672 Kč zahrnuty do ukazatele vymezení pohledávek.

Podíl závazků na rozpočtu
C Vymezení závazků 29011 811 Kč .
B Vymezení rozpočtových 608 498 547 Kč

příjmů
CIB * 100% Výpočet podílu závazků na 4,77%

rozpočtu
Celková hodnota dlouhodobých závazků 4 964 000 Kč je splatná v roce 2012 a byla zahrnuta
do ukazatele vymezení závazků.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
D Vymezení zastaveného 224469143 Kč

majetku
E Vymezení majetku pro 2880392353 Kč

výpočet ukazatele
DlE * 100% Výpočet podílu zastaveného 7,79%

majetku na celkovém
majetku

Vyhotoveno dne 4 dubna 2012

VII. Další informace
Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7
odst. 1 písmo f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření.

Ing. Mir slav Gross
auditors é oprávnění č. 0997
Keřová 7
Karlovy Vary
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Rekapitulace výsledků hospodaření města Sokolov

(v tis. Kč)

text rozpočet    skutečnost %

PŘÍJMY CELKEM 884 633,2 694 522,0 78,5

  daňové 259 481,9 245 145,5 94,5

  nedaňové 127 734,0 130 505,6 102,2

  kapitálové 12 905,6 11 897,7 92,2

  dotace 341 086,0 220 949,8 64,8

  financování 143 425,7 86 023,4 60,0

VÝDAJE CELKEM 884 633,2 607 216,7 68,6

  běžné 615 895,5 522 627,8 84,9

  kapitálové 263 733,7 79 584,9 30,2

  financování 5 004,0 5 004,0 100,0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,0 87 305,3

za rok 2011
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(v tis. Kč)
B Ě Ž N Ý    R O Z P O Č E T

text rozpočet skutečnost rozdíl
2011 2011

sloupec č. 1. 2. 3.(2.-1.)

PŘÍJMY CELKEM 586 361,7 569 572,8 -16 788,9

z toho: daňové příjmy 259 481,9 245 145,5 -14 336,4

nedaňové příjmy 127 734,0 130 505,6 2 771,6

neinvestiční dotace 199 145,8 193 921,7 -5 224,1

VÝDAJE CELKEM 615 895,5 522 627,8 -93 267,7

z toho: opravy 63 779,9 38 800,0 -24 979,9

ostatní provozní výdaje 552 115,6 483 827,8 -68 287,8

PROVOZNÍ SALDO CELKEM -29 533,8 46 945,0 76 478,8

z toho: provozní saldo bez oprav 34 246,1 85 745,0 51 498,9

K A P I T Á L O V Ý     R O Z P O Č E T

text rozpočet skutečnost rozdíl
2011 2011

sloupec č. 1. 2. 3.(2.-1.)

KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) PŘÍJMY CELKEM 154 845,8 38 925,8 -115 920,0

z toho: příjmy z prodeje majetku 12 905,6 11 897,7 -1 007,9

investiční dotace 141 940,2 27 028,1 -114 912,1

KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) VÝDAJE CELKEM 263 733,7 79 584,9 -184 148,8

KAPITÁLOVÉ SALDO -108 887,9 -40 659,1 68 228,8

BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
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daňové příjmy
35%

nedaňové příjmy
19%kapitálové příjmy

2%

dotace
32%

přebytky minulých 
let

12%

STRUKTURA PŘÍJMŮ - SKUTEČNOST   ZA  ROK  2011

sociální věci
19,82%

doprava
1,92%

vodní hospodářství
1,18%

tělovýchova
0,69%

revitalizace budovy 
úřadu
4,80%

komunální služby
1,41%

odbor vnitřních věcí
2,61%

školství a zájmová 
činnost
9,59%

kultura + památky
4,63%finanční činnosti

3,95%

odbor rozvoje města
3,36%kancelář starosty

16,27%

odbor dopravně 
správních agend

0,02%

odbor životního 
prostředí
0,08%

Městská 
policie+prev.kriminality

0,71%

právní odbor
0,10%

odbor informatiky
2,67%

Sotes
13,54%

Sokolovská bytová
10,77%

Správa sportovních 
zařízení
1,89%

STRUKTURA VÝDAJŮ  - SKUTEČNOST  ZA  ROK   2 0 1 1



 30

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SOKOLOVA ZA ROK   2 0 1 1

ROZPIS PŘÍJMOVÉ ČÁSTI        ( v tis. Kč)

položka text rozpočet skutečnost % skutečnost index

odbor rok 2011 rok 2011 S/R 2011 rok 2010 11/10 v %

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY:

1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 46 016,0 42 575,8 93 42 639,1 99,9

1112 daň z příjmů FO ze samostatné výděl. činnosti 9 017,0 6 420,7 71 9 355,2 68,6

1113 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 6 689,0 3 933,6 59 3 622,5 108,6

1121 daň z příjmů právnických osob 41 469,0 41 132,1 99 42 770,6 96,2

1211 daň z přidané hodnoty 98 822,0 96 103,1 97 95 148,2 101,0

1511 daň z nemovitostí 22 576,0 18 706,4 83 22 949,0 81,5

m e z i s o u č e t   vybraných daní 224 589,0 208 871,7 93 216 484,6 96,5

1122 daň z příjmů právnických osob za obec 10 000,0 9 519,8 95 9 969,6 95,5

1361 správní poplatky 15 302,0 15 177,7 99 14 259,8 106,4

1353 příjmy za zkoušky řidičského oprávnění 900,0 1 452,8 161 1 449,4 100,2

1332 poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší 19,0 17,9 94 19,2 93,2

1334,35 odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy 13,0 12,9 99 399,8 3,2

1341 místní poplatek ze psů 775,0 780,2 101 785,0 99,4

1343 místní poplatek za užívání veřejného prostranství 180,0 280,0 156 233,8 119,8

1347 místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 5 900,0 7 228,6 123 4 899,5 147,5

1351 výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů 1 803,9 1 803,9 100 2 356,7 76,5

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 259 481,9 245 145,5 94 250 857,4 97,7

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:

SVaZ sociální zabezpečení 341,8 446,8 131 731,7 61,1

SM vodní hospodářství 5 235,0 5 282,4 101 10 166,5 52,0

ostatní  příjmy 2 537,0 4 049,4 160 1 921,7 210,7

pronájmy nebytových prostorů 5 123,0 5 124,0 100 5 363,3 95,5

pronájmy pozemků 1 500,0 2 155,3 144 2 135,5 100,9

OVV odbor vnitřních věcí 121,0 131,8 109 46,9 281,0

SaÚP odbor stavební a územního plánování 71,0 130,0 183 86,0 151,2

ŠKK školství + kultura 1 362,4 1 329,0 98 351,5 378,1

FO úroky, dividendy 3 069,9 3 341,8 109 1 246,0 268,2

ostatní  (splátky půjček, odvody z odpisů) 3 328,0 3 282,8 99 0,0

RM vratky půjček 4 262,2 3 682,2 86 85,4 4311,7

úhrady z dobývacího prostoru, pokuty, ostatní 176,0 410,8 233 331,9 123,8

KS vratky z vyúčtování grantů, ost.příjmy 35,3 38,3 108 82,0 46,7

ODSA odbor dopravně správních agend (pokuty,NŘ,ost.) 100,0 156,5 157 160,3 97,6

OESA odbor evidence a správních agend (pokuty,NŘ) 45,0 90,2 200 68,0 132,6

ŽÚ živnostenský úřad (pokuty + NŘ) 150,0 122,6 82 116,9 104,9

ŽP odbor životního prostředí (pokuty + NŘ) 100,0 234,1 234 92,7 252,5

MP městská policie (pokuty+ostatní příjmy) 810,0 830,3 103 720,8 115,2

prevence kriminality (příspěvky, pojistná plnění) 115,1 118,3 103 18,3 646,4

PO právní odbor (pokuty + NŘ + ostatní příjmy) 3 956,3 4 618,9 117 4 430,7 104,2

OI odbor infomatiky 27,1 6,5 416,9

Sotes svoz odpadu, pronájem hrobových míst 15 084,0 15 318,7 102 15 311,9 100,0

SB příjmy spojené s BJ a NBJ v majetku města 80 211,0 79 584,3 99 82 596,2 96,4

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 127 734,0 130 505,6 102 126 070,7 103,5

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:

3111 příjmy z prodeje pozemků 5 335,0 4 043,3 76 2 497,6 161,9

3112 příjmy z prodeje nemovitostí 354,0 371,8 105 551,7 67,4

3112 příjmy z prodeje bytů 4 500,0 4 742,5 105 12 277,1 38,6

31.. ostatní kapitálové příjmy 2 716,6 2 740,1 101 25,5 10745,5

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 12 905,6 11 897,7 92 15 351,9 77,5

4 DOTACE:

4112 dotace ze SR v rámci souhrnného vztahu 50 413,0 50 413,0 100 56 616,3 89,0

4116 dotace na sociální dávky 117 000,0 116 995,0 100 103 681,0 112,8

4111 dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí 6 958,9 6 958,9 100 7 218,2 96,4

4111 dotace na výkon st.správy v oblasti soc.služeb 775,6 775,6 100 759,3 102,1

42.. účelové dotace  - investiční 141 940,2 27 028,1 19 0,0

41.. účelové dotace  - neinvestiční 20 748,3 16 023,7 77 0,0

4121 dotace od obcí za dojíždějící žáky 2 900,0 2 405,5 83 3 182,5 75,6

4121 dotace od obcí na prevenci kriminality 19,0 0,0

4121 dotace od obcí za výkon činnosti Městské policie 350,0 350,0 100 168,5 207,7

4132 převod z depozitního účtu 278,8 0,0

DOTACE CELKEM 341 086,0 220 949,8 65 171 923,6 128,5

I. P Ř Í J M Y   BĚŽNÉHO ROKU 741 207,5 608 498,6 82 564 203,6 107,9

8 FINANCOVÁNÍ CELKEM: 143 425,7 86 023,4 60 192 498,2 44,7

Fond prodeje bytů 200,0 200,0 100

8123 úvěr na rekonstrukci haly zimního stadionu 49 361,4 0,0

8123 úvěr na financování investičních akcí 41 536,7 0

přebytky hospodaření z minulých let 99 113,7 83 248,1 84 141 555,4 58,8

finanční vypořádání se státním rozpočtem 2 575,3 2 575,3 100 1 581,4 162,8

A. Z D R O J E   CELKEM 884 633,2 694 522,0 79 756 701,8 91,8
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SOKOLOVA ZA ROK   2 0 1 1

ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI (v tis. Kč)

odvětví odbor rozpočet skutečnost % skutečnost index

dle RS rok 2011 rok 2011 S/R 2011 rok 2010 11/10 v %

Sociální věci celkem: 128 207,3 120 323,8 94 108 853,6 110,5

41,42 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 128 207,3 120 323,8 94 108 853,6 110,5

Odbor správy majetku: 238 704,7 75 794,2 32 160 983,7 47,1

22.. doprava 25 000,3 11 665,7 47 10 922,6 106,8

23.. vodní hospodářství 114 729,2 7 185,5 6 14 761,1 48,7

31..,32.. školská zařízení 30 906,8 13 148,4 43 28 171,4 46,7

33.. památky, kultura 3 337,9 1 725,6 52 2 271,4 76,0

34.. tělovýchova 6 446,0 4 210,2 65 74 296,6 5,7

36.. bydlení 187,8 139,2 74 573,1 24,3

61.. stavební úpravy budovy městského úřadu 35 984,6 29 173,7 81 9 921,1 294,1

32..,36.. komunálny služby 22 112,1 8 545,9 39 20 066,4 42,6

6171,52.. Odbor vnitřních věcí celkem: 17 935,7 15 864,6 88 17 275,4 91,8

21..,36.. Odbor stavební a územního plánování 720,0 4,2 1 25,0 16,8

Školství a zájmová činnost celkem: 45 527,9 45 092,4 99 39 752,9 113,4

31..,34.. odbor školství a kultury 4 730,5 4 305,2 91 4 657,1 92,4

3111 1. MŠ, ul. Pionýrů 1 085,2 1 085,2 100 853,0 127,2

3111 3. MŠ, ul. Karla Havlíčka Borovského 812,5 812,5 100 705,0 115,2

3111 5. MŠ, ul. Marie Majerové 1 204,8 1 204,7 100 1 035,0 116,4

3111 7. MŠ, ul. Vítězná 1 170,1 1 170,1 100 1 707,5 68,5

3111 8. MŠ, ul. Vrchlického 685,6 685,6 100 637,0 107,6

3111 10. MŠ, ul. Alšova 1 358,4 1 358,4 100 1 152,2 117,9

3111 13. MŠ, ul. Kosmonautů 1 688,4 1 688,4 100 1 690,0 99,9

3113 1. ZŠ, ul. Pionýrů 5 629,5 5 629,1 100 4 132,0 136,2

3113 2. ZŠ, ul. Rokycanova 5 223,5 5 223,4 100 3 307,0 157,9

3113 3. ZŠ, ul. Boženy Němcové 2 908,0 2 908,0 100 1 964,0 148,1

3113 4. ZŠ, ul. Sokolovská 2 696,7 2 696,7 100 3 365,7 80,1

3113 5. ZŠ, ul. Běžecká 3 170,4 3 170,4 100 3 440,4 92,2

3113 6. ZŠ, ul. Švabinského 5 389,9 5 389,9 100 4 404,5 122,4

3113 8. ZŠ, ul. Křižíkova 4 567,7 4 567,6 100 3 104,0 147,2

3231 Základní umělecká škola 1 559,1 1 559,1 100 1 607,2 97,0

3421 Dům dětí a mládeže 1 647,6 1 638,1 99 1 991,3 82,3

Kultura celkem: 29 494,6 26 367,8 89 29 325,2 89,9

33..,61.. úsek kultury odboru ŠKK 7 425,0 4 298,2 58 8 118,5 52,9

3392 Městský dům kultury (PO) 14 630,6 14 630,6 100 13 691,7 106,9

3314 Městská knihovna (PO) 7 439,0 7 439,0 100 7 515,0 99,0

61-64.. Finanční odbor celkem: 48 235,3 18 988,4 39 19 941,2 95,2

2..,3..,4.. Odbor rozvoje města celkem: 68 193,9 20 392,9 30 18 852,4 108,2

Kancelář starosty celkem: 101 367,2 98 797,9 97 96 567,8 102,3

2...,3…. grantový systém 9 070,6 8 798,4 97 8 760,7 100,4

61.. výdaje na platy vč. pojištění 90 343,1 88 387,0 98 85 162,0 103,8

33..,61.. ostatní 1 953,5 1 612,5 83 2 645,1 61,0

22.. Odbor dopravně správních agend 200,0 117,6 59 150,4 78,2

10..,37.. Odbor životního prostředí 1 344,3 463,1 34 412,4 112,3

5311 Městská policie 2 828,1 2 512,4 89 1 575,8 159,4

5311 Městská policie - úsek prevence kriminality 4 194,3 1 771,9 42 1 661,9 106,6

6171 Právní odbor 856,0 582,7 68 639,9 91,1

6171 Odbor informatiky 31 461,3 16 209,4 52 17 463,7 92,8

22,36,37.. SOTES, s.r.o. celkem: 82 198,6 82 198,0 100 67 678,0 121,5

36.. Sokolovská bytová,s.r.o. celkem: 66 645,0 65 256,4 98 70 790,7 92,2

3412 Správa sportovních zařízení, s.r.o celkem: 11 515,0 11 475,0 100 17 856,6 64,3

II. V Ý D A J E   BĚŽNÉHO ROKU 879 629,2 602 212,7 68 669 806,6 89,9

FINANCOVÁNÍ CELKEM: 5 004,0 5 004,0 100 126 704,0 3,9

8124 splátky úvěrů a půjček 5 004,0 5 004,0 100 126 704,0 3,9

B. V Ý D A J E   CELKEM 884 633,2 607 216,7 69 796 510,6 76,2

I. II. SALDO BĚŽNÉHO ROKU -138 421,7 6 285,9 43 351,3

A. - B. VÝSLEDNÉ SALDO 0,0 87 305,3 109 145,5
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(v Kč)

1)  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 - PŘEBYTEK (v Kč) 87 305 270,71

2/ Finanční vypořádání se státním rozpočtem: 4 995 353,00

vratky nevyčerpaných účelových prostředků:

a) příspěvek na péči oprávněným osobám 879 000,00

b) dávky pomoci v hmotné nouzi, pro zdravotně postižené 4 074 852,00

c) sčítání lidu, bytů a domů 41 501,00

3) Vratky do fondů MěÚ: 515 180,97

a) Fond rezerv a rozvoje 4 381,06

nevyčerpané účelové prostředky 

b) Fond prodeje bytů 510 799,91

nevyčerpané účelové prostředky

4) zůstatek z přebytku hospodaření za rok 2011 (1-2-3) 81 794 736,74

z toho:

a) zapojeno při schvalování rozpočtu na rok 2012 43 223 400,00

b) zapojeno pro schvalování změny rozpočtu poř.č. I/2012 38 571 336,74

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ  MĚSTA SOKOLOVA  ZA ROK 2011



NÁKLADY 1. MŠ 3.MŠ 5.MŠ 7. MŠ 8.MŠ 10:MŠ 13.MŠ 1. ZŠ 2.ZŠ 3. ZŠ 4. ZŠ 5. ZŠ 6. ZŠ 8. ZŠ ZUŠ DDM MK MDK CELKEM

501-spotřeba materiálu 754 412 624 1 103 468 736 1 588 2 270 1 395 1 847 1 226 2 260 3 153 3 169 426 1 084 1 092 1 052 24 659

502-energie celkem 503 496 653 958 394 729 853 1 892 1 864 1 389 1 959 1 539 2 620 1 513 578 368 529 3 597 22 434

504-prodané zboží 52 12 669 733

511-opravy a udržování 298 101 126 20 58 94 291 468 422 201 41 175 399 254 138 86 907 4 079

512-cestovné 1 6 3 5 1 3 8 47 119 8 6 3 73 17 82 382

513-náklady na reprezentaci 4 33 19 11 7 1 1 3 6 19 1 10 59 174

518-ostatní služby 298 193 248 502 201 269 325 990 1 182 775 788 932 917 1 216 571 1 095 851 10 676 22 029

521-mzdové náklady 3 294 5 917 9 211

521-mzdové náklady(dohody. ÚP, ost.) 93 100 22 106 33 72 143 285 460 492 390 158 523 305 82 297 1 616 5 177

524-zákonné soc.poj. 11 12 14 7 20 45 94 56 64 101 27 138 80 1123 2 408 4 200

525-jiné sociální pojištění 32 34 32 98

527-zákonné sociální náklady 1 1 1 1 2 7 43 1 4 2 195 258

528-jiné sociální náklady 26 10 36

531-daň silniční 4 4

538-jiné daně a poplatky 36 7 4 12 59

547-manka a škody 1 1

549-jiné ostatní náklady 9 7 83 85 21 50 16 2 579 12 54 25 312 3 1 63 196 3 516

551-odpisy invest. majetku 53 47 103 50 53 40 62 38 47 6 167 85 87 11 116 60 1 189 2 214

556-tvorba a zúčtování opravných pol. 14 2 12 259 287

557-náklady z odepsaných pohledávek 86 86

562-úroky 0

563-kurzové ztráty 1 1

569-ostatní finanční náklady 9 10 8 10 40 25 15 33 11 13 16 11 10 19 230

EU peníze školám -501, 569 673 673

0
celkem - náklady 2 022 1 328 1 819 2 941 1 247 2 035 3 295 6 198 8 081 5 019 4 650 6 011 8 213 6 654 1 942 3 062 7 081 28 943 100 541

VÝNOSY

3
3

601-tržby za vl.výrobky 3 1 915 19 1 937

602-tržby ze služeb (kulturní akce) 6 348 6 348

602-tržby ze služeb - stravné 443 275 368 724 286 431 605 1 950 1 120 860 836 732 1 660 2 337 12 627

602-tržby ze služeb (školné/ŠD) 248 212 250 303 188 282 409 102 58 66 2 118

602-tržby ze služeb (ostatní) 160 544 28 42 1 171 288 1 563 3 796

603-tržby ze služeb (pronájmy) 52 24 1 52 652 297 571 145 412 721 565 101 101 3 010 6 704

604-tržby za prodané zboží 53 12 955 1 020

609-jiné výnosy z vlastních výkonů 72 38 59 66 907 1 142

641-Smluvní pokuty a úroky z prodlení 120 120

643-Výnosy z odepsaných pohledávek 12 12

646-výnosy z prodeje majetku 1 11 12

648-čerpání fondů 324 52 26 293 55 54 435 213 683 891 844 20 63 62 118 213 283 1 352 5 981

649-ostatní výnosy z činnosti 94 3 94 494 32 53 133 85 877 226 74 166 326 109 1 218 369 3 354

662-úroky 1 5 6 11 21 19 10 27 19 1 18 7 8 153

672-dotace zřizovatele vč.průtokových 1 085 812 1 205 1 228 686 1 358 1 688 3 882 4 820 2 620 2 697 2 983 5 390 3 629 1 559 1 638 6 443 14 781 58 504

672-dotace ostatní ÚSC (přímé) 0
671-dotace SR +SF 613 613

celkem - výnosy 2 246 1 379 1 948 3 042 1 247 2 185 3 333 6 929 8 090 5 775 4 654 6 314 8 273 6 769 2 746 3 149 7 240 29 122 104 441

H V po zdanění 224 51 129 101 0 150 38 731 1 740 4 303 60 115 804 87 159 64 3 761

dotace na investice 50 235 285

591-daň z příjmů 8 16 115 139

Poznámka:  údaje byly čerpány z rozborů hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací

Přehled hospodaření příspěvkových organizací ve vztahu k MěÚ k 31.12.2011 (v tis.Kč)                       



FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK  2011 (v Kč) - MŠ

1. MŠ 3. MŠ 5. MŠ 7. MŠ 8. MŠ 10. MŠ 13. MŠ

Pionýrů

Karla 

Havlíčka 

Borovského

Marie 

Majerové
Vítězná Vrchlického Alšova Kosmonautů

1. hospodářský výsledek 223 762,61 50 595,79 129 260,42 100 902,59 0,00 150 031,71 38 038,67

(ve vztahu ke zřizovateli)

2. odvod nevyčerpaných účelových 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prostředků                              

3. hospodářský výsledek  223 762,61 50 595,79 129 260,42 100 902,59 0,00 150 031,71 38 038,67

po odvodu účelových prostředků (1.-2.)

3
4

4.
příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:

fond odměn 20 000,00 30 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00

rezervní fond 203 762,61 20 595,79 129 260,42 80 802,59 0,00 130 031,71 38 038,67

5. investiční fond                                              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

převod finančních prostředků z rezervního 

fondu



FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK  2011 (v Kč) - ZŠ

1. ZŠ 2. ZŠ 3. ZŠ 4. ZŠ 5. ZŠ 6. ZŠ 8. ZŠ ZUŠ

Pionýrů Rokycanova
Boženy 

Němcové
Sokolovská Běžecká Švabinského Křižíkova Staré náměstí

1. hospodářský výsledek 731 401,37 799,43 739 948,16 4 356,95 302 633,30 59 832,09 114 584,65 803 921,27

(ve vztahu ke zřizovateli)

2. odvod nevyčerpaných účelových 654 098,50 62 159,75

prostředků                              

3. hospodářský výsledek  77 302,87 799,43 739 948,16 4 356,95 240 473,55 59 832,09 114 584,65 803 921,27
po odvodu účelových prostředků (1.-2.)

4. příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:

35

fond odměn 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rezervní fond 38 302,87 799,43 739 948,16 4 356,95 240 473,55 59 832,09 114 584,65 803 921,27

5. investiční fond                                              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

převod finančních prostředků z 

rezervního fondu



FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK  2011 (v Kč) - ostatní

Městský dům kultury Městská knihovna Dům dětí a mládeže 

ul. 5. května ul. Zámecká ul. Spartakiádní

1. hospodářský výsledek 64 245,76 158 637,42 87 630,21

(ve vztahu ke zřizovateli)

2. odvod nevyčerpaných účelových 10 000,00 0,00 0,00

prostředků

3. hospodářský výsledek  54 245,76 158 637,42 87 630,21

po odvodu účelových prostředků (1.-2.)

36

4. příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:

fond odměn 126 900,00 65 000,00

rezervní fond 54 245,76 31 737,42 22 630,21

5. investiční fond                                          0,00 0,00 0,00

převod finančních prostředků z rezervního fondu



Přijaté a poskytnuté půjčky městem Sokolov k 31. 12. 2011 

v tis. Kč

Přijaté půjčky a úvěry Věřitel poskytnutá splaceno zůstatek splátky termín 

částka k 31.12.2011 k 31.12.2011 v roce 2012 splatnosti

Hypoteční úvěr - výstavba bytů v bývalém hotelu Ohře Komerční banka Sokolov 50 000 45 036 4 964 4 964 20.12.2012

Přijaté půjčky a úvěry celkem 50 000 45 036 4 964 4 964

Poskytnuté půjčky poskytnutá splaceno zůstatek splátky poslední 

částka k 31.12.2011 k 31.12.2011 v roce 2012 splátky

Půjčky majitelům bytů z Fondu prodeje bytů 10 740 9 271 1 469 337 15.11.2016

3
7

Sociální půjčky občanům 88 70 18 18 31.07.2012

Půjčka MAS Sokolovsko, o.p.s. 441 441 0 0 30.04.2011

Půjčka TJ Baník, Sokolov, o.s. 300 300 0 0 31.12.2011

Půjčka Národní radě osob se zdravotním postižením 2 482 2 482 0 0 30.04.2011

Půjčka Mikroregionu Sokolov.východ 1 780 1 200 580 580 31.12.2011

Poskytnuté půjčky celkem 15 831 13 764 2 067 935
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Struktura majetku města Sokolov k 31. 12. 2011
v tis. Kč

1) Dlouhodobý nehmotný majetek 58 634
    z toho: software 9 463

drobný majetek 5 294
ostatní 1 968
nedokončené investice 41 909

    (územní plán, regulační plán,projekty)

2) Dlouhodobý hmotný majetek 1 742 053

    z toho: pozemky 215 593

kulturní předměty 922

stavby 1 324 964

movité věci 88 056

drobný majetek 34 823

nedokončené investice 77 673

poskytnuté zálohy na DHM 22

3) Dlouhodobý finanční majetek 493 846

    z toho: obchodní podíly v s. r. o. 442 625

akcie 1 906

správa portfolia 49 315

4) Dlouhodobé pohledávky 12 731

    z toho: poskytnuté půjčky 2 067

ostatní dlouhodobé pohledávky 10 664

5) Oběžná aktiva 206 201

    z toho: krátkodobé pohledávky 104 701

krátkodobý finanční majetek 100 858

materiál na skladě 642

Celková hodnota majetku (aktiva celkem) 2 513 465
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2010 2011 index v %
11/10

Počet pracovníků c e l k e m 208,0 215,3 103,5

(průměrný evidenční počet přepočtený)

Vyplacené mzdy  c e l k e m 56 696 59 229 104,5

 z toho kryto účelovými dotacemi - celkem: 5 265 6 164 117,1

 - sociálně právní ochrana dětí 4 517 4 875 107,9

 - sociální služby 466 536 115,0

 - obsluha kamerového systému 81 0 0,0

 - technická skupina + koordinátor 74 84 113,5

 - uklízeč veřejného prostranství 127 397 312,6

 - pomocný nekvalifikovaný pracovník 0 272

-  průměrná měsíční mzda v Kč 22 715 22 925 100,9

 - náhrada mezd za pracovní neschopnost 150 206 137,3

 - odstupné MP aparát 109 83,8 76,9

c e l k e m 3 800 3 486 91,7

z toho:

- odměny uvolněných členů ZM 1 919 1 819 94,8

- odměna (ukončení volebního období) 253 0

- odměny neuvolněných členů ZM 332 326 98,2

- odměny předsedů komisí a výborů 95 124 130,5

- peněžitý dar čl. komisí a výborů z řad občanů 279 266 95,3

- dohody 759 876 115,4

- dohody sčítání lidu, bytů a domů (dotace) 0 71

- dohody Policie ČR 113 0

- refundace mezd čl. ZM 0 4

- finanční dar 50 0
- průměrná měsíční mzda uvolněných členů ZM v Kč 53 306 50 528 94,8

hodnoty uvedeny v tis. Kč
zpracováno oddělením kanceláře starosty

A. Podrobný rozpis čerpání MP - aparát - (dodatek k rozborům)

rok

B. Podrobný rozpis MP - ostatní platby za provedenou práci



                                                  Termíny výplat kuponu z dluhopisů (  od 1.7.2011  spravuje ČSOB,a.s., Praha)

Druh cenného papíru ISIN počet Nominální hodnota (v Kč)         roční výše výnosu  kuponu termín splatnosti                                    úhrady kuponu *)

kusů za 1 kus celkem v % v Kč kuponů r. 2011 r.2012 r. 2013

1 Dluhopis ESP SK4120005877 5 500 000,0 2 500 000,0 2,75 68 750,0 20.03. 117 500 57 125 0

(splatnost  jistiny 20.12.2024)  + 12M PRIBOR (do r. 2024)

2 Dluhopis Via Chem Group SK4120006289 271 100 000,0 27 100 000,0 6,9 1 869 900,0 1.10. … 1 869 900 0 0

(splatnost jistiny 1.10.2013) (do r. 2013)

3 Dluhopis SINCOM  (Borsay) SK4120005653 90 10 000,0 900 000,0 3,2 28 800,0 25.01….. 50 688 45 000 0

(splatnost jistiny 31.12.2012)  + 12M PRIBOR (do r. 2013)

40

CELKEM x 366 x 30 500 000,0 x 1 967 450,0 x 2 038 088 102 125 0

*) do roku 2010 byly výnosy z kuponu ponechávány u Key Investments,a.s. k další reinvestici (nákup dalších CP)



Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929

356 01 SOKOLOV
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti: územní samospráva
IČ: 00259586
====================================================================================================================================

1 2 3 4

I
I

Číslo I
položkyl

Název položky

I I BĚŽNÉ OBDOBÍ I MINULÉ OBDOBÍ
ISyntel----------------------------------------------------------------------
Itickýl Hlavní I Hospodářská I Hlavní I Hospodářská
I účetl činnost I činnost I činnost I činnost

====================================================================================================================================
A. NÁKLADY CELKEM 394 395 870,20 546 945 000,00

====================================================================================================================================
I. Náklady z činnosti 275 717 021,18 430 397 000,00

I. Spotřeba materiálu 501 10 860 364,91 10 875 000,00
2. Spotřeba energie 502 7 523 836,33 23 603 000,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4. Prodané zboží 504
5. Opravy a udržování 511 30 241 761,94 52 886 000,00
6. Cestovné 512 260 730,49 318 000,00
7. Náklady na reprezentaci 513 194 711,00 195 000,00
8. Ostatní služby 518 111 363 638,46 110 686 000,00
9. Mzdové náklady 521 64 641 643,00 62 028 000,00

II. Zákonné sociální pojištění 524 22 633 897,00 21 419 000,00
12. Jiné sociální pojištění 525 273 690,00 260 000,00
13 . zákonné sociální náklady 527 63 276,62 45 000,00
14. Jiné sociální náklady 528 4 853 191,00 4 412 000,00
15. Daň silniční 531
16. Daň z nemovitostí 532 52 642,00 19 000,00
17 . Jiné daně a poplatky 538 292 567,00 10 451 000,00
19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
20. Jiné pokuty a penále 542 2 000,00 250 000,00
21. Dary 543 85 345,56 182 000,00
22. Prodaný materiál 544
23. Manka a škody 547 11 000,00 14 000,00
24. Tvorba fondů 548
25. Odpisy dlouhodobého majetku 551

====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.00.003 Strana 1 Tisk: 14.2.2012 14:22:08



1 2 3 4

IČ: 00259586
Město Sokolov

.Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONALNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2011

====================================================================================================================================

I
I

Číslo I
položkyl

Název položky

I I BĚŽNÉ OBDOBÍ I MINULÉ OBDOBÍ
ISyntel----------------------------------------------------------------------
Itickýl Hlavní I Hospodářská I Hlavní I Hospodářská
I účetl činnost I činnost I činnost I činnost

====================================================================================================================================
26. Zůstat ková cena prodaného dlouhod. nehm. majetku 552
27. Zůstat ková cena prodaného dlouhod. hm. majetku 553 8 427 186,32 7 504 000,00
28. Prodané pozemky 554 199 787,00 776 000,00
29. Tvorba a zúčtování rezerv 555
30. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 4 834 610,80 15 186 000,00
31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 225 711,50
32. Ostatní náklady z činnosti 549 8 675 430,25 109 288 000,00

II. Finanční náklady 25 946 163,72 19 255 000,00
-------------------------------------------------------------------~-.---------------------------------------------------------------

1. Prodané cenné papíry a podíly 561 8 216 296,79
2. Úroky 562 268 618,21 2 998 000,00
3. Kurzové ztráty 563 99,26
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
5. Ostatní finanční náklady 569 17 461 149,46 16 257 000,00

III. Náklady na transfery 92 732 685,30 97 293 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------,---------------------

2. Náklady územních rozpočtů na transfery 572 92 732 685,30 97 293 000,00

====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.00.003 Strana 2 Tisk: 14.2.2012 14:22:08
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rč: 00259586
Město Sokolov
====================================================================================================================================

1 2 3

Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBcí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2011

4

\

I
Číslo \
položky\

Název položky

\ \ BĚŽNÉ OBDOBí \ MINULÉ OBDOBÍ
Isyntel----------------------------------------------------------------------
\tický\ Hlavní \ Hospodářská I Hlavní \ Hospodářská
\ účet\ činnost \ činnost \ činnost \ činnost

========='===========================================================================================================================
B. VÝNOSY CELKEM

====================================================================================================================================
122 222 000,00I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2. Výnosy z prodeje služeb
3. Výnosy z pronájmu
4. Výnosy z prodaného zboží
5. Výnosy ze správních poplatků
6. Výnosy z místních poplatků
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
9. Změna stavu nedokončené výroby

10. Změna stavu polotovarů
11. Změna stavu výrobků
12. Změna stavu ostatních zásob
13. Aktivace materiálu a zboží
14. Aktivace vnitroorganizačních služeb
15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
18. Jiné pokuty a penále
19. Výnosy z odepsaných pohledávek
20. Výnosy z prodeje materiálu
21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
22. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků
23. Výnosy z prodeje pozemků
24. Čerpání fondů
25. Ostatní výnosy z činnosti

II. Finanční výnosy

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky
3. Kurzové zisky
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
6. Ostatní finanční výnosy

601
602
603
604
605
606
609
611
612
613
614
621
622
623
624
641
642
643
644
645
646
647
648
649

661
662
663
664
665
669

463 859 637,93 553 055 000,00

140 751 776,66

14 928 672,99
53 694 329,64

14 542 000,00
63 939 000,00

15 140 711,00
8 811 033,00
3 591 414,00

14 260 000,00
5 853 000,00
4 559 000,00

1 163 397,53
7 715 527,52

108 008,83
562 509,70

1 953 833,33
347 319,33

3 929 993,50

1 045 000,00
10 756 000,00

75 000,00
19 000,00

285 000,00
1 347 000,00

28 805 026,29 5 542 000,00

28 786 540,99 17 684 000,00

8 234 700,00
3 377 162,05 1 395 000,00

17 l74 678,94 16 289 000,00

FENIX, Výkaznictví 7.00.003
====================================================================================================================================
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IČ: 00259586
Město Sokolov

Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2011 ..

====================================================================================================================================
1 2 3 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I
I

Číslo I
položky!

Název položky

I I BĚŽNÉ OBDOBÍ I MINULÉ OBDOBÍ
ISyntel---------------------------------------------~------------------------
ltickýl Hlavní I Hospodářská I Hlavní I Hospodářská
I účetl činnost I činnost I činnost I činnost

====================================================================================================================================
III. Výnosy z daní a poplatků· 219 371 619,53 236 454 000,00

l. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631 52 930 046,82 55 617 000,00
2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632 51 632 132,64 62 740 000,00
3. Výnosy ze sociálního pojištění 633
4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634 96 103 067,83 95 148 000,00
5. Výnosy ze spotřebních daní 635
6. výnosy z majetkových daní 636 18 706 372,24 22 949 000,00
7. výnosy z energetických daní 637
9. výnosy z ostatních daní a poplatků 639

IV. Výnosy z transferů 74 949 700,75 176 695 000,00

2. Výnosy územních rozpočtů z transferů 672 74 949 700,75 5 085 000,00

VI. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Daň z příjmů
3. Dodatečné odvody daně z příjmů
4. Výsledek hospodaření po zdanění

591
595

69 463 767,73
10 500 000,00

6 110 000,00
10 000 000,00

58 963 767,73 -3 890 000,00

Okamžik sestavení: I 14.02.2012 14:15:23 I
--------------- 1 ----

Podpisový záznam: ! ~~~~~-----------!
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