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2.4. Člen v následujících svazcích a sdruženích: 

 Euregio Egrensis 

 Mikroregion Sokolov - východ 

 Místní akční skupina Sokolovsko 

 Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska 

 Svaz měst a obcí ČR 

 Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj z.s. 

 

 

3.  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  

 

Závazným finančním nástrojem hospodaření města Sokolova v roce 2021 byl rozpočet města 

schválený Zastupitelstvem města Sokolov dne 10. 12. 2020 (usnesení číslo 7/13ZM/2020).  

V průběhu fiskálního roku 2021 bylo schváleno sedm úprav rozpočtu a konečný objem upravených 

rozpočtovaných příjmů dosáhl výše 697 516,6 tis. Kč, objem upravených rozpočtovaných výdajů 

pak činil 1 067 739 tis. Kč.  
      

 
 

                                                                        

Z výše uvedeného grafického znázornění je patrné, že výsledkem plánované bilance města Sokolova 

na fiskální rok 2021 bylo záporné saldo ve výši 370 222,4 tis. Kč.  Vzniklý schodek hospodaření byl 

v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, vyrovnán finančními prostředky města z minulých let. V průběhu roku 2021 bylo 

zabezpečeno financování potřeb města v plném rozsahu z vlastních zdrojů bez úvěrového zatížení. 

 

Hospodaření města Sokolova skončilo v roce 2021 přebytkem ve výši 50 875,4 tis. Kč. Objem 

příjmů dosáhl hodnoty 723 410,8 tis. Kč a výdaje byly čerpány v úhrnné výši 672 535,4 tis. Kč. 

Zlepšený výsledek hospodaření (rozdíl mezi plánovaným a skutečným výsledkem hospodaření) byl 

vykázán ve výši 421 097,8 tis. Kč. Výrazná disproporce se promítla v oblasti výdajů, které byly 

čerpány pouze ve výši 63 % ročního plánovaného objemu vzhledem k dlouhodobým úsporným 

opatřením a nečerpání účelově vázaných prostředků ve výši 232 181,8 tis. Kč. Část prostředků 

z očekávaného přebytku hospodaření  za rok 2021 (351 mil. Kč) již byla zapojena při schvalování 

rozpočtu na rok 2022, další část byla použita na dofinancování akcí, které pokračují v roce 2022 (7,7 

mil. Kč) a zbývající část (62,4 mil. Kč) byla převedena do účelově vázaných prostředků roku 2022.  

                                       

                                   

4.  STRUKTURA PŘÍJMŮ   

 

Celkové příjmy běžného kalendářního roku 2021 (bez zapojení zdrojů z předchozích let – tzn. oblasti 

financování) dosáhly objemu 723 410,8 tis. Kč, to je plnění na 104 %, což ve finančním objemu 

představuje překročení rozpočtovaných příjmů o 25 894,2 tis. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím 

předchozího roku došlo k navýšení objemu běžných příjmů o 1 %, to je o  4 077,1 tis. Kč.  
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O struktuře a procentním plnění dosažených příjmů v roce 2021 vypovídá následující graf: 

                    

                            
 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že nejvýraznější podíl na celkových příjmech města tvoří daňové 

příjmy, dále pak nedaňové příjmy a přijaté transfery (dotace) z veřejných rozpočtů. V minimální míře 

jsou pak zastoupeny kapitálové příjmy z prodeje majetku města. 

 

Ukazatel 
Skutečnost  

2020 

Skutečnost  

2021 

Meziroční porovnání 2021/2020                                                                                     

index tis. Kč 

Daňové příjmy 386 822,2 419 683,7 1,08 +32 861,5 

Nedaňové příjmy 165 639,3 152 444,0 0,92 -13 195,3 

Kapitálové příjmy 9 234,7 27 431,7 2,97 +18 197 

Přijaté transfery (dotace) 157 637,5 123 851,4 0,79 -33 786,1 

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 719 333,7 723 410,8 1,01 +4 077,1 

 

Na meziročním nárůstu celkových příjmů se podílely zejména daňové příjmy a kapitálové příjmy. 

Naopak k poklesu došlo u nedaňových a přijatých dotací.  Podrobnější komentář k jednotlivým 

příjmovým kategoriím a meziročním odchylkám je obsažen v následujících částech komentáře             

k příjmové části rozpočtu.       

    

        

4.1.  Daňové příjmy 
 

Obdobně jako v předchozích letech zůstávají daňové příjmy objemově nejvýraznější zdrojovou 

položkou rozpočtu města. Jejich podíl na celkových běžných příjmech města v roce 2021 činil 58 %. 

Plánovaný objem celkových daňových příjmů byl v roce 2021 splněn na 106 % a dosáhl výše 

419 683,7 tis. Kč, což znamená oproti skutečnosti předchozího roku nárůst o 32 861,5 tis. Kč.  

 

V oblasti vybraných (sdílených se státním rozpočtem) daňových příjmů byla vykázána za rok 

2021 skutečnost ve výši 374 385,9 tis. Kč, což oproti plánovanému objemu na rok 2021 znamená 

překročení o 18 725,9 tis. Kč. Při srovnání skutečnosti roku 2021 se skutečností dosažené v roce 2020 

došlo u vybraných daňových příjmů k navýšení o 9,6 % (+32 793,8 tis. Kč).   

 

Při vyloučení daně z příjmu právnických osob hrazenou za obec, kterou hradí město samo sobě, došlo 

k překročení plánovaného rozpočtu o 21 540  tis. Kč a v porovnání se skutečností předchozího roku 

došlo k nárůstu celkem o 34 538,4 tis. Kč. V meziročním porovnání se příznivé plnění promítlo            

u všech sdílených daní s výjimkou daně z příjmů fyzických osob placená plátci (dříve závislá činnost). 
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Konkrétní plnění u jednotlivých sdílených daní bylo následující: 

 

 Daň z přidané hodnoty (překročení rozpočtu o 10,7 mil. Kč, meziroční nárůst 26,8 mil. Kč)  

Inkaso daně bylo kromě změny rozpočtového určení daní tlumeno nižšími sazbami daně                 

u některých služeb a zboží účinnými od května a července 2020, prominutím daně z přidané 

hodnoty na vakcíny, testy, respirátory či energie, stejně jako restriktivními opatřeními proti šíření 

epidemie. Od druhého čtvrtletí již bylo inkaso pozitivně ovlivněno postupným oživením 

ekonomiky. Na inkasu roku 2021 se pozitivně projevilo i zvýšení disponibilního příjmu domácností 

v důsledku snížení daňového zatížení u fyzických osob a růstu mezd, růst cen, a také vyšší prodeje 

nových bytů doprovázené nárůstem jejich cen. Na úrovni veřejných rozpočtů vzrostlo inkaso daně              

z přidané hodnoty dokonce o 8,7 % a svým objemem překročilo i úroveň „předcovidového“ roku 

2019. 

 

 Daň z příjmů právnických osob (překročení rozpočtu o 5,5 mil. Kč, meziroční nárůst 25,4 mil. 

Kč)  

Inkaso daně výrazně vzrostlo. Hlavním důvodem bylo zrušení červnové zálohy na daň z příjmů 

právnických osob v roce 2020, kdy část zrušené a neuhrazené červnové zálohy roku 2020 byla 

doplacena v loňském roce ve vyrovnání daně. Inkaso bylo dále meziročně ovlivněno zvýšením 

daně v sektoru pojišťoven v důsledku změny zdanění rezerv. Institut zpětného uplatnění daňové 

ztráty ani možnost uplatnění mimořádných odpisů nebyly v průběhu roku 2021 daňovými subjekty, 

na rozdíl od očekávání, téměř využity. Z analýzy inkasa lze také usuzovat, že sektory, které byly 

krizí a protiepidemickými opatřeními nejvíce zasaženy, negenerují obvykle takovou daňovou 

povinnost, aby její výpadek výrazně ovlivnil celkovou výši inkasa. 

 

 Daň z příjmů fyzických osob placenou poplatníky – dříve z přiznání (překročení rozpočtu o 1 

mil. Kč, meziroční nárůst 2,6 mil. Kč)  

Inkaso daně také ovlivnilo plošné prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických osob v 

roce 2020. Obdobně jako u daně z příjmů právnických osob snížilo srovnávací základnu v roce 

2020 a část zrušené a neuhrazené červnové zálohy byla doplacena v roce 2021 ve vyrovnání daně. 

Institut zpětného uplatnění daňové ztráty nebyl v průběhu roku 2021 poplatníky téměř využit. 

 

 Daň z příjmů fyzických osob placené plátci - dříve ze závislé činnosti (překročení rozpočtu o 4 

mil. Kč, meziroční pokles 22,4 mil. Kč)  

Do inkasa daně se v meziročním srovnání promítal vliv daňových změn účinných od roku 2021, 

zejména snížení základu daně o více než 25 % a zvýšení slevy na poplatníka s odhadovaným 

negativním dopadem za rok 2021 ve výši 90,2 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů. Inkaso dále 

negativně ovlivnil kompenzační bonus vyplacený v průběhu roku 2021. Naopak pozitivní vliv měl 

růst objemu mezd a platů, včetně výplat mimořádných odměn zaměstnancům ve zdravotnictví, 

sociálních službách a příslušníkům bezpečnostních sborů či vojákům z povolání. 

 

 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou – roční rozpočet byl překročen o 0,5 mil. Kč                  

a meziročně došlo k nárůstu o 2,1 mil. Kč. 

 

 U daně z nemovitých věcí byl roční rozpočet naplněn ve výši 19 690,6 tis. Kč, tj. na 99 % 

plánovaného rozpočtu  (meziroční index 100 %).  

 

(Výše uvedené zdůvodnění dopadů na inkaso sdílených daní bylo převzato z informací MF ČR 

zveřejněných na webových stránkách).  

 

Specifické postavení v oblasti vybraných daňových příjmů má daň z příjmů právnických osob za obce, 

která neovlivňuje saldo hospodaření města (stejný objem se promítá do oblasti příjmů i výdajů 

rozpočtu – interní účetní operace bez bankovního pohybu na účtu). 
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Grafický přehled vybraných daňových příjmů za léta 2019 - 2021 je následující: 

 

        
 

V oblasti správních poplatků byl roční rozpočet překročen o 1 542,9 tis. Kč. Nejvýraznější 

překročení rozpočtu bylo zaznamenáno u odboru dopravy (+891 tis. Kč), kde nižší příjmy v roce 2020 

souvisely s  omezením pohybu osob, a tím i omezením služeb. 

Ve srovnání s minulým obdobím došlo u celkových příjmů za správní poplatky k nárůstu o 22,3 %      

(+2 611,2 tis. Kč).  

 

U místních poplatků byly rozpočtované příjmy splněny na 97 %, tzn. nenaplnění o 37,9 tis. Kč. 

Konkrétně se jedná o místní poplatek ze psů (plnění na 108 %)  a za užívání veřejného prostranství 

(plnění na 70 % ovlivněno omezením činností v souvislosti s pandemií koronaviru). 

 

Na úseku ostatních daňových příjmů došlo k překročení plánovaného rozpočtu celkem o 19 %          

(+4 735,6 tis. Kč).  Příjmy úhrad za dobývání nerostů byly splněny na 100 %  (3 350,3 tis. Kč), ve 

srovnání s rokem 2020 došlo k poklesu o 1 460,5 tis. Kč. Převody výnosů úhrad obcím, na jejímž 

území se dobývací prostor nachází, realizuje Český báňský úřad. 

 

Plánovaný upravený rozpočet u daně z hazardu ve výši 20 800 tis. Kč byl naplněn na 122 % 

(překročení o 4 606,4 tis. Kč) a ve srovnání s rokem 2020  došlo k poklesu o 1 088,1 tis. Kč, který 

souvisí s omezením činnosti v rámci přijatých vládních protiepidemických opatření. 

 

Dále do této kategorie patří příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičské oprávnění) – příjem 

celkem 1 029,2 tis. Kč, tj. plnění na 114 %,  a  poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, kde 

roční výnos činil 12,8 tis. Kč. 

 

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 2021 bylo 

vybráno a odvedeno SFŽP celkem 494 tis. Kč.  

 

 

4.2 Nedaňové příjmy 

Za hodnocené období byly nedaňové příjmy naplněny ve výši 152 444 tis. Kč, tj. 102 % ročního 

rozpočtu. Největší část (71 %) tvoří příjmy, které na základě smluvních ujednání vybírají jménem 

města a na účet města  obchodní společnosti založené městem Sokolov. Konkrétně správu bytových    

a nebytových jednotek v majetku města zajišťuje Sokolovská bytová, s.r.o. a služby spojené se svozem 

a ukládáním odpadu pro město zajišťuje SOTES, spol. s r.o.  Zbývající část tvoří příjmy z vlastní 

činnosti Městského úřadu Sokolov, což jsou příjmy z pronájmů nebytových prostor, pozemků, 
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vodohospodářského zařízení, věcných břemen, úroků, odvodů příspěvkových organizací, vybraných 

pokut včetně nákladů řízení, odměny za tříděný sběr, přijatých pojistných plnění, splátek půjček 

včetně úroků, příjmu z podílu na zisku a vratek transferů poskytnutých v předchozích letech.  

Podrobnější zdůvodnění odchylek je uvedeno v následující části této zprávy – v  komentáři                  

u jednotlivých kapitol (odborů).   

 

Ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu nedaňových příjmů o 8 %, což představuje snížení    

o 13 195,3 tis. Kč, kde příjmy předchozího roku výrazně ovlivnily jednorázové platby (podíl na zisku 

od společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. ve výši 20 mil. Kč a jednorázová náhrada za omezení v 

obvyklém užívání pozemků od společnosti ČEPS, a.s., ve výši 6 mil. Kč). 

 

4.3.   Kapitálové příjmy 

Tato skupina příjmů zahrnuje výnosy z prodeje pozemků, nemovitostí a bytů, které za rok 2021 

dosáhly výše 27 431,7 tis. Kč, tj. 104 % plánovaného rozpočtu (+1 008,6 tis. Kč). 

 

Výnosy z prodeje pozemků dosáhly výše 13 017,7 tis. Kč, tj.  80 % plánovaného rozpočtu. Jedná se    

o příjmy z prodeje 3 stavebních pozemků v ulici Karla Čapka, prodej pozemků u D. Rychnova 

společnosti BAUPORT, pozemků pod garážemi a pro výstavbu garáže, pozemku pod budovou 

trafostanice u kina, pod budovou provozovny SMARAGD, pozemky okolo provozovny DĚŤÁTKO    

a dalších menších pozemků. 

 

Výnosy z prodeje nemovitých věcí dosáhly výše 10 036,6 tis. Kč, tj.  100 % plánovaného rozpočtu. 

Jedná se o příjmy z prodeje pozemků společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o., jejichž součástí byly 

stavby tří jednopodlažních typových ocelových hal. 

 

Příjmy z prodeje finančního majetku - na základě rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických 

cenných papírů na hlavního akcionáře město Sokolov získalo protiplnění ve výši 4 298,5 tis. Kč. 

Konkrétně se jednalo o 9 531 ks akcií Spolku pro chemickou a hutní výrobu v nominální hodnotě 185 

Kč (hodnota portfolia 1 763 235 Kč), za které město obdrželo na základě znaleckého posudku 

protiplnění ve výši 451 Kč/akcii. Pořizovací hodnota portfolia činila 500 Kč/akcii (hodnota portfolia 

4 765 000 Kč).  

 

Příjmy z prodeje bytů činily celkem 29 tis. Kč, tj. plnění na 107 % plánovaného rozpočtu.  

 

Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k  nárůstu kapitálových příjmů o 18 197 tis. Kč, který 

nejvýrazněji ovlivnil prodej hal včetně pozemků společnosti SOTES a příjmy z prodeje finančního 

majetku (akcie Spolku pro chemickou a hutní výrobu). 

 

Vývoj příjmů z prodeje pozemků a nemovitostí znázorňuje následující graf: 
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4.4. Dotace (transfery) 

 

Za rok 2021 dosáhl celkový objem přijatých transferů výše 123 851,4 tis. Kč, což je 97 % 

plánovaného ročního rozpočtu.  

 

Dotace představují třetí nejvýraznější zdroj příjmů města Sokolova. Neinvestiční dotace byly 

poskytnuty městu ve výši 86 640,5 tis. Kč, z toho nejvyšší částku tvoří příspěvek na výkon státní 

správy, který v roce 2021 činil 51 190 tis. Kč.  Další část tvoří dotace na 31 projektů (činností), jejichž 

součástí jsou např. dotace poskytované na výkon sociálně právní ochrany dětí (11 600,4 tis. Kč), na 

výkon sociální práce (3104,7 tis. Kč) a dotace na Šablony III v rámci programu Výzkum, vývoj            

a vzdělávání ve výši 6 983,2 tis. Kč. Obdobně jako v roce 2020 byl poskytnut příspěvek ze státního 

rozpočtu určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. 

kompenzačního bonusu (5 188,7 tis. Kč).  

 

V roce 2021 město obdrželo investiční dotace v úhrnném objemu 37 210,9 tis. Kč na spolufinancování 

7 investičních akcí, z toho největší objem tvoří dotace na Novostavbu pobytového zařízení v ul. 

Sokolovská v Sokolově ve výši 23 532,3 tis. Kč a dotace na projekt: Víceúčelová stezka Sokolov, 

Bohemia – Stará Ovčárna ve výši 11 180,1 tis. Kč. 

  

Nenaplnění plánovaného příjmu dotace došlo u akce: Stavební úpravy komunikace a parkoviště v ul. 

Atletická, Sokolov ve výši 3 023 tis. Kč, který byl posunut do roku 2022 a je závislý  na předložení 

žádostí o proplacení dotace. 

 

Ve srovnání s rokem 2020 došlo v oblasti dotací k poklesu o 21 %, což představuje snížení                   

o 33 786,1 tis. Kč.  

 

Podrobný přehled o všech rozpočtovaných a přijatých dotacích je uveden v tabulkové části - strana      

3 – 5.  

 

 

 

4.5. Financování  

V oblasti příjmů se promítá zapojení vlastních zdrojů - přebytků hospodaření z minulých let.  

 

 

 

 

5. STRUKTURA VÝDAJŮ   (BĚŽNÝ A  KAPITÁLOVÝ ROZPOČET)    

 

Celkové výdaje byly čerpány ve výši 672 535,4 tis. Kč, tj. 63 % ročního rozpočtu, což představuje 

úsporu ve výši 395 203,6 tis. Kč.  Běžné výdaje byly čerpány ve výši  502 659 tis. Kč, tj. 64 % 

ročního rozpočtu (úspora 288 664,92 tis. Kč). Výrazný podíl na úspoře měla nečerpaná rezerva ve výši 

232,2 mil. Kč, která byla primárně zapojena jako další zdroj financování plánovaných výdajů roku 

2022 a zbývající převedena do účelově vázaných prostředků na případné výpadky daňových příjmů, 

na krytí nerozpočtovaných výdajů v souvislosti s ekonomickými hrozbami a na financování dalších 

investic města. Nižší čerpání běžných výdajů bylo ovlivněno zejména tím, že byla přijata úsporná 

opatření. Další významný vliv na úsporu měla pandemie koronaviru, která se promítla nejvíc u 

mzdových prostředků včetně odvodů, dále pak v oblasti služeb, oprav a energií. Kapitálové výdaje 

dosáhly objemu 169 876,4 tis. Kč, tj. 61 % ročního rozpočtu (úspora 106 538,7 tis. Kč). Největší 

úspora se promítla u odboru rozvoje města - nevyčerpáno zůstalo 94 mil. Kč, z toho 78 mil. Kč bylo 

buď zasmluvněno nebo ponecháno v rozpočtu z důvodu potřeby vyhlášení zadávacího řízení na konci 

roku. Jedná se především o víceleté akce a nikdy nelze přesně odhadnout průběžné plnění.  

 

Podrobnější zdůvodnění odchylek je uvedeno v následující části této zprávy – v  komentáři                   

u jednotlivých kapitol (odborů).   
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Výsledkem hospodaření běžného rozpočtu bylo kladné provozní saldo v úhrnném objemu 156 109,2 

tis. Kč. Naopak u kapitálového rozpočtu byla vykázána záporná hodnota ve výši 105 233,8 tis. Kč, to 

znamená, že vytvořené kapitálové příjmy nestačily na krytí kapitálových výdajů a na jejich 

profinancování byla použita část provozního salda. Dosažené výsledky hospodaření běžného               

a kapitálového rozpočtu jsou uvedeny v základní struktuře ukazatelů v níže uvedeném tabulkovém 

přehledu (v tis. Kč): 

 

 

B Ě Ž N Ý    R O Z P O Č E T  
  

 

    

text   rozpočet skutečnost rozdíl 

    rok 2021 rok 2021   

          

  sloupec č. 1. 2. 3.(2.-1.) 

          

PŘÍJMY CELKEM 630 443,1 658 768,2 28 325,1 

z toho: daňové příjmy 394 717,2 419 683,7 24 966,5 

  nedaňové příjmy 148 851,2 152 444,0 3 592,8 

  neinvestiční dotace 86 874,7 86 640,5 -234,2 

          

          

VÝDAJE CELKEM 791 323,9 502 659,0 -288 664,9 

z toho: opravy a údržba 58 375,9 50 402,2 -7 973,7 

  ostatní provozní výdaje 500 766,2 452 256,8 -48 509,4 

  účelově vázané prostředky 232 181,8 0,0 -232 181,8 

          

          

PROVOZNÍ SALDO CELKEM -160 880,8 156 109,2 316 990,0 

z toho: provozní saldo bez oprav a rezervy 129 676,9 206 511,4 76 834,5 

          

 

 

 

 

 

 
  

 

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0

700 000,0

800 000,0

běžné (provozní) kapitálové (investiční)

Čerpání výdajů v roce 2021 
 

rozpočet

skutečnost



 

 

K9 

 

 

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

    

text   rozpočet skutečnost rozdíl 

    rok 2021 rok 2021   

          

  sloupec č. 1. 2. 3.(2.-1.) 

          

KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) PŘÍJMY 

CELKEM 67 073,5 64 642,6 -2 430,9 

          

z toho: příjmy z prodeje majetku 26 423,1 27 431,7 1 008,6 

  investiční dotace 40 650,4 37 210,9 -3 439,5 

          

          

KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) VÝDAJE 

CELKEM 276 415,1 169 876,4 -106 538,7 

          

          

KAPITÁLOVÉ SALDO -209 341,6 -105 233,8 104 107,8 

          

 

 

 

6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ   

V souladu s vyhláškou MF ČR č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se 

státním rozpočtem, došlo k odvodu nevyčerpaných účelových dotací ve výši 999,8 tis. Kč, které byly 

městu Sokolov poskytnuty v roce 2021 z veřejných rozpočtů prostřednictvím kraje. Největší vratka se 

týkala účelové dotace na činnosti vykonávané v agendě sociálně - právní ochrany dětí, kde došlo 

k nevyčerpání částky ve výši 1 637,1 tis. Kč (z toho 1 338 tis. Kč vráceno již v závěru roku 2021          

a 299,1 tis. Kč po skončení roku v rámci finančního vypořádání) a účelové dotace na výkon sociální 

práce, kde nebyly čerpány prostředky ve výši 540,3 tis. Kč. Důvodem byla vyšší nemocnost, 

neobsazení pracovních míst po dobu 2 měsíců, změny v platových tarifech a nevyčerpání 

rozpočtovaných odměn, na které byla poskytnuta samostatná dotace. 

 

Celkový přehled o finančním vypořádání je uveden v tabulkové části strana 16. 

 

 

7. PORTFOLIO CENNÝCH PAPÍRŮ 

Město Sokolov evidovalo k 31. 12. 2021 cenné papíry ve formě dluhopisů a akcií v úhrnné účetní 

hodnotě 463 183 Kč (nominální hodnota 1 362 000 Kč), které jsou spravovány následovně:  

 

1. ČSOB Asset Management, a.s. Praha v současné době spravuje již jen „islandské dluhopisy“, 

které byly do portfolia zakoupeny v roce 2007 za cenu 1,9 mil. Kč (nominální hodnota 2 mil. Kč).  

V důsledku ekonomické krize islandského bankovního sektoru nebylo možné provést likviditu těchto 

dluhopisů k termínu splatnosti 01. 04. 2010, a proto společnost ČSOB Asset Management (dále jen 

ČSOB AM) přihlásila pohledávku do likvidačního řízení.  

 

V rámci vypořádacího procesu město Sokolov získalo 1 239, 6 tis. Kč, to je cca 62 % nominální 

hodnoty přihlášené pohledávky. Nově město obdrželo 6 587 kusů dluhopisů vydaných společností 

Glitnir Hold Co ehf., IČ:550500-3530 (dále jen společnost Glitnir), což je holdingová obchodní 

společnost se sídlem na Islandu, na kterou se v rámci vypořádacího procesu přeměnila původní Glitnir 

Bank. Dluhopisy jsou splatné k datu 31. 12. 2030 a společnost Glitnir je může kdykoliv předčasně 

splatit, výnosy nebudou vypláceny.  
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V průběhu let 2016 a 2018 byly postupně dluhopisy společností Glitnir zpeněženy a městu Sokolov 

zaslány finanční prostředky v úhrnné výši 1 223,4 tis Kč. K 31. 12. 2019 byl stav dluhopisů přeceněn 

dle podkladů společnosti ČSOB Asset Management na tržní hodnotu v celkové částce 0 Kč a na této 

hodnotě k 31.12.2021 zůstává nezměněn.  

 

2. ČSOB, a.s., Praha spravuje: 

 Dluhopisy společnosti BORSAY a.s. v celkové nominální hodnotě 900 000 Kč, které jsou po 

termínu splatnosti  a  vymáhání této  pohledávky zabezpečuje advokátní kancelář JUDr. Václav 

Krondl. K 31.12.2020 byla vytvořena opravná položka ve výši 900 000 Kč vzhledem k záporné 

hodnotě vlastního kapitálu společnosti. 

 Podílové listy AMUNDI (755 ks, účetní hodnota 1 183 Kč) – dle usnesení Okresního soudu 

v Sokolově byly podílové listy vydány vypraviteli pohřbu, tj. městu Sokolov. 

  

3. Komunální odpadová společnost, a.s., Karlovy Vary (IČO:29114373) – město Sokolov je od 

roku 2011 vlastníkem kmenových akcií na jméno v listinné podobě v celkové nominální hodnotě 

462 000 Kč, které jsou uloženy v bezpečnostní schránce České spořitelny, a.s., pobočka Sokolov. 

 

8. STRUKTURA MAJETKU K 31.12.2021 (v tis. Kč)  

 

   

NETTO 

1) Dlouhodobý nehmotný majetek 11 722 

    z toho: software 

 

4 193 

  drobný majetek 

 

2 939 

  ostatní  

 

1 554 

  nedokončené investice 3 036 

  (program.vybavení a licence nezař.do užívání)   

        

2) Dlouhodobý hmotný majetek 2 486 938 

    z toho: pozemky 

 

247 213 

  kulturní předměty 

 

1 572 

  stavby 

 

1 958 874 

  movité věci 

 

117 241 

  drobný majetek 

 

34 594 

  nedokončené investice 127 374 

  poskytnuté zálohy na DHM 70 

  majetek určený k prodeji 0 

        

3) Dlouhodobý finanční majetek 552 663 

    z toho: obchodní podíly v s. r. o. 552 200 

  akcie celkem 

 

463 

  z toho: Komunální odpadová společnost 462 

              Podílové listy Amundi 1 

  

  

  

4) Dlouhodobé pohledávky   10 

    z toho:  poskytnuté půjčky  PO a FO   

  ostatní dlouhodobé pohledávky 10 

  poskytnuté zálohy na transfery   

5) Oběžná aktiva   518 138 

    z toho: krátkodobé pohledávky 59 013 

  krátkodobý finanční majetek 459 064 

  materiál na skladě 

 

61 

        

  

  

  

Celková hodnota majetku (aktiva celkem) 3 569 471 
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9. HOSPODAŘENÍ SPRÁVCŮ KAPITOL  

 

KAPITOLA 1 – odbor sociálních věcí     

 

Nedaňové příjmy (skutečnost 57,9 tis. Kč, tj. 90 % ročního rozpočtu) 

 Vratky transferů a přijaté sankční platby – přijatá vratka od poskytovatele sociálních služeb, který 

byl v roce 2020 v rámci hospodaření v zisku - Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. (50 tis. 

Kč).  

 Ostatní příjmy – úhrady za recepty na opiáty (7,9 tis. Kč). 

 

Běžné výdaje (čerpáno 667,4 tis. Kč, tj. 32 % ročního rozpočtu) 

 

Výdajová část je sledována dle níže uvedených oblastí: 

 Péče o seniory (z ročního rozpočtu 409,9 tis. Kč čerpáno 261,9 tis. Kč, tj. 64 %) 

 Kluby seniorů (9,3 tis. Kč) - ve městě působí celkem tři kluby seniorů (v ul. Komenského, 

Hornická a Jiřího z Poděbrad). Finanční prostředky byly vynaloženy zejména na úhradu poplatků 

za Českou televizi a Český rozhlas, nákup drobného materiálu a pohoštění. Činnost klubů byla 

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními omezena. 

 Ostatní výdaje (252,6 tis. Kč) – bezplatné právní poradenství pro seniory (80,8 tis. Kč), beseda 

pro seniory (42,9 tis. Kč), cvičení pro seniory (105,7 tis. Kč), zvýhodněné vstupné do bazénu pro 

seniory (23,2 tis. Kč) a taneční odpoledne pro seniory – zrušeno organizátorem (nečerpáno 30 tis. 

Kč). 

 Bezpříspěvkoví dárci krve (45,1 tis. Kč) – náklady na ocenění občanů města Sokolova (finanční 

dary, nákup materiálu). 

 Poskytnuté transfery (31,3 tis. Kč) 

 Program na podporu těžce zdravotně postižených dětí (31,3 tis. Kč)  

 Okamžitá pomoc rodinám v krizi - rozpočtované finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč nebyly 

čerpány. 

 Ostatní činnosti v sociálních službách – rozpočtované finanční prostředky ve výši 708 tis. Kč 

jsou určeny jako rezerva na podporu pro nově vzniklé sociální služby. 

 Pomoc rodinám (z ročního rozpočtu 141 tis. Kč čerpáno 92,9 tis. Kč, tj. 66 %) – zajištění 

rekreačně výchovného tábora pro děti ohrožené sociálním vyloučením (85,1 tis. Kč). Další výdaje 

ve výši 7,8 tis. Kč se týkaly činnosti vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí (dárky pro 

děti umístěné v ústavních zařízeních, případové konference). 

 Podpora terénní práce (z ročního rozpočtu 26,7 tis. Kč čerpáno 15,3 tis. Kč, tj. 57 %) -  výdaje 

byly čerpány na zajištění a realizaci terénní sociální práce v sociálně znevýhodněných nebo 

sociálně vyloučených romských komunitách (mzdové náklady včetně odvodů terénního pracovníka 

jsou součástí kapitoly 52 – úsek personalistiky). Na Program podpory terénní sociální práce byla 

poskytnuta účelová dotace od Úřadu vlády ČR.   

 Ostatní výdaje (z ročního rozpočtu 365 tis. Kč čerpáno 220,9 tis. Kč, tj. 61 %)  

 Podpora procesu komunitního plánování (50 tis. Kč) – byl hrazen Kurz paměti pro seniory 

města Sokolov a záloha na Katalog poskytovatelů sociálních služeb. 

 Sociální pohřby a ostatní činnosti (170,9 tis. Kč) – náklady související s vypravením pohřbu 

osobě, která zemřela na území města a které nikdo nezajistil pohřeb (163,3 tis. Kč). Následně 

jsou tyto náklady uplatňovány v rámci dědického řízení a následně u Ministerstva pro místní 

rozvoj. 

 

 

KAPITOLA  2 - odbor správy majetku 

 

Nedaňové příjmy (skutečnost 23 419,2 tis. Kč, tj. 102 % ročního rozpočtu) 

 Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen a poskytovaných služeb (19 325,1 tis. Kč) - 

představují zejména výnosy z pronájmu vodohospodářského zařízení společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. (5 933,1 tis. Kč), pronájmy nebytových prostor a služby (7 714,6 tis. Kč), 

pronájmy pozemků (3 952,2 tis. Kč). Dále jsou to příjmy za věcná břemena (760,4 tis. Kč), za 
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zřízení práva stavby (891,3 tis. Kč), služby spojené s pronájmem (53,2 tis. Kč) a ostatní příjmy 

(20,3 tis. Kč). 

 Ostatní příjmy (4 094,1 tis. Kč) - odměna za tříděný sběr (3 156,7 tis. Kč), přijaté pojistné náhrady 

od pojišťoven (410,5 tis. Kč), vyúčtování energií za rok 2020 (264,8 tis. Kč), úhrada ostatních 

nákladů spojených s prodejem pozemků (206,7 tis. Kč) a právem stavby (15,7 tis. Kč), ostatní 

nedaňové příjmy (39,7 tis. Kč). 

 

Celkové výdaje dosáhly výše 53 688,5 tis. Kč, tj. 77 % ročního rozpočtu, z toho běžné výdaje         

34 699 tis. Kč, tj. 84 % ročního rozpočtu a kapitálové výdaje 18 989,5 tis. Kč, tj. 66 % ročního 

rozpočtu.  

 

Čerpání dle jednotlivých akcí bylo následující: 

 Doprava  

Běžné výdaje (čerpáno 15 907,9 tis. Kč, tj. 93 % ročního rozpočtu) 

 Ostatní výdaje (čerpáno 95,4 tis. Kč, tj. 83 %) – jedná se o výdaje na demolici plotu v ul. 

Gagarinova, nákup polepů a vitrín (včetně instalace) na autobusové zastávky MHD, odtah 

vozidla, opravu skleněné výplně zastávky MHD, opravy zábradlí a obrub po dopravních 

nehodách. 

 Kompenzace provozu MHD (čerpáno 15 812,5 tis. Kč, tj. 94 %) – vyplývá z uzavřené 

smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou se společností 

LIGNETA autobusy s.r.o. (provoz městské hromadné dopravy). 

 

 Vodní hospodářství  

Běžné výdaje (čerpáno 451,4 tis. Kč, tj. 97 % ročního rozpočtu) 

 Koncesní řízení – rozpočtované finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč určené pro případné 

úkony vyplývající z koncesního řízení nebyly čerpány.  

 Příspěvek Vodohospodářskému sdružení měst a obcí Sokolovska (451,4 tis. Kč). 

 

 Památky a kulturní zařízení   

Běžné výdaje (čerpáno 152,1 tis. Kč, tj. 65 % ročního rozpočtu) 

 Památky (62,3 tis. Kč) - rekonzervace alegorických soch Evy Kmentové. Vzhledem ke 

klimatickým podmínkám nebylo dokončeno.  

 Kašny (89,8 tis. Kč) – výdaje na údržbu vodotrysku v Husových sadech, opravu a údržbu kašen 

v Sokolově a dalších souvisejících nákladů (vodné, stočné, el. energie, revize). 

 

Kapitálové výdaje (čerpáno 68,6 tis. Kč, tj. 69 % ročního rozpočtu) 

 Výroba krytu na kašnu – výroba krytu na kašnu se Sokolníkem včetně montáže. 

 

 Tělovýchova a zájmová činnost  

Běžné výdaje (čerpáno 342,3 tis. Kč, tj. 82 % ročního rozpočtu) 

 Hřiště – jedná se o platby za nákup nových herních prvků (do 40 tis. Kč) na dětská hřiště 

a sportoviště, zejména prováděné výměnou za dosloužené herní prvky, značně opotřebené či 

poškozené. Dále byly hrazeny provedené kontroly a revize dětských hřišť a sportovišť.  

 

Kapitálové výdaje (čerpáno 403,2 tis. Kč, tj. 20 % ročního rozpočtu) 

 Hřiště – finanční prostředky byly čerpány na nákup, dopravu a montáž nových herních prvků    

a dopadových ploch na dětská hřiště a sportoviště (např. dětské hřiště Děťátko, sportovní hřiště 

Workout Kosmonautů). 

 

 Komunální služby a ostatní činnosti  

Běžné výdaje (čerpáno 10 517,3 tis. Kč, tj. 75 % ročního rozpočtu) 

 Nakládání s odpady – z ročního rozpočtu 5 730 tis. Kč čerpáno 5 595,8 tis. Kč, tj. 98 %  - 

poplatky za ukládání separovaného odpadu (5 369,7 tis. Kč), likvidace potravinářských olejů 

a tuků (9,1 tis. Kč), svoz kontejnerů na kov a biologicky rozložitelný odpad (205 tis. Kč) 

a nákup tašek na tříděný odpad (12 tis. Kč). 
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 Nákup služeb - z ročního rozpočtu 1 405,8 tis. Kč čerpáno 1 062,4 tis. Kč, tj. 76 % - jednalo se 

zejména o provozní náklady ve výši 315,5 tis. Kč (např. odchyt holubů, znalecké posudky, 

správa a údržba pozemku – Chráněné dílny), servis EZS (143,2 tis. Kč), údržba, ostraha              

a služby na autobusovém nádraží – v souladu se smlouvou o spolupráci se SŽDC (500 tis. Kč)   

a úklid podchodu ČD (90,8 tis. Kč). Dále byly hrazeny práce za provedení nahodilé těžby 

lesních porostů dle Příkazní smlouvy se společností Loketské městské lesy s.r.o. (12,9 tis. Kč). 

 Ostatní výdaje - z ročního rozpočtu 2 947,2 tis. Kč čerpáno 2 324,8 tis. Kč, tj. 79 % - náklady 

na energie (703,8 tis. Kč), pojištění majetku a odpovědnosti města (755,6 tis. Kč), opravy           

a udržování (59,5 tis. Kč – smuteční síň a garáže), daň z nemovitých věcí (40,7 tis. Kč) a dále 

nákup materiálu a nájemného (0,6 tis. Kč). Výdaje ve výši 764,6 tis. Kč se týkaly poskytnuté 

slevy na nájemném 2020 společnosti Sokolovské bytové s.r.o.   

 Veřejná zeleň - z ročního rozpočtu 2 610 tis. Kč čerpáno 1 171,2 tis. Kč, tj. 45 %  hrazeny jsou 

zejména náklady odborné práce v oblasti správy zeleně a služby potřebné v zeleni na celoroční 

rozvoj a úpravu zeleně na městských veřejných prostranstvích (437,6 tis. Kč), městský mobiliář 

(26,6 tis. Kč), na akci Čištění řeky Ohře (20 tis. Kč), v rámci „Ozelenění centra města“ jsou 

hrazeny sezónní výsadby a následná péče (598,7 tis. Kč). Od roku 2021 probíhá následná péče 

po dobu 3 let u akce Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - II. etapa (88,3 tis. Kč). 

 Pozemky - z ročního rozpočtu 356,7 tis. Kč čerpáno 355,8 tis. Kč, tj. 100 % - na úhrady 

nájemného za pronajaté pozemky, náklady na pořízení geometrických plánů a geodetických 

určení výměr, znalecké posudky, vyjádření k existenci sítí apod.  

 Udržitelnost projektů - z ročního rozpočtu 900 tis. Kč čerpáno 7,3 tis. Kč, tj. 1 % -

rozpočtované finanční prostředky jsou určené k zajištění udržitelnosti projektů. Výše čerpání 

závisí na potřebnosti udržovacích prací či nezbytných oprav. 

  

Kapitálové výdaje (čerpáno 18 016,5 tis. Kč, tj. 69 % ročního rozpočtu) 
 Nákup pozemků – z ročního rozpočtu 5 064,1 tis. Kč čerpáno 3 980,3 tis. Kč, tj. 79 % -  nákup 

pozemků pod garážemi v lokalitě Jižní lom, v k.ú. Královské Poříčí (LČR), za inkubátory na 

Vítězné, od Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. a soukromých osob. Rozpočtované finanční 

prostředky nebyly čerpány na nákup pozemků od ÚZSVM (100 tis. Kč) a nákup pozemků          

u automotoklubu (100 tis. Kč). Čerpání výdajů je závislé na schválení a vyřízení kupních smluv. 

 Nákup nemovitých věcí – z ročního rozpočtu 20 779 tis. Kč čerpáno 13 829,3 tis. Kč, tj. 67 % 

na odkoupení garáží v lokalitě Jižní lom, bytových domů a hal od společnosti SOTES. 

Rozpočtované finanční prostředky určené na výdaje spojené s nabytím pozemku p. č. 3468/1 - 

ul. Vítězná ve výši 5 mil. Kč nebyly čerpány z důvodu, že město nevyhrálo dražbu.  

 Veřejná zeleň – rozpočtované finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč určené na nákup 

městského mobiliáře nebyly čerpány. 

 Obnova hřbitova - studie  - čerpáno 206,9 tis. Kč, tj. 99 % ročního rozpočtu. 

 

 Vnitřní správa  

Běžné výdaje (čerpáno 7 328 tis. Kč, tj. 81 % ročního rozpočtu) 

 Nákup materiálu, drobný hmotný majetek -  z ročního rozpočtu 1 544 tis. Kč čerpáno 

1 261,9 tis. Kč, tj. 82 % - zejména na nákup materiálu (např. kancelářských potřeb, razítek, 

úklidových prostředků), drobného hmotného majetku (např. kancelářské židle, laminátory, 

skartovačky), publikací a předplatného, ochranných prostředků (roušky, desinfekce, testy 

COVID_19) a pracovních oděvů.  

 Nákup energií, vody a paliv - z ročního rozpočtu  3 550 tis. Kč čerpáno 3 080,7 tis. Kč, tj. 87 

%. Došlo k meziročnímu snížení nákladů za elektrickou energii (175,2 tis. Kč) a naopak             

k nárůstu u plateb za teplou vodu (35 tis. Kč). Dále došlo k mírnému navýšení finančních 

prostředků u pohonných hmot (25,5 tis. Kč) vzhledem k uvolnění covidové situace.  

 Nákup služeb - z ročního rozpočtu 3 261 tis. Kč čerpáno 2 410,6 tis. Kč, tj. 74 %. - jedná se      

o úhradu služeb elektronických komunikací (309,2 tis. Kč), oprav a udržování (1 034 tis. Kč - 

např. opravy při haváriích výtahu, oprava teplé vody a kanalizace v prostorách MP), nákup 

ostatních služeb (699,8 tis. Kč - revize, odvoz odpadu, provoz výměníkové stanice apod.), 

služby zpracování dat (195 tis. Kč – e-pasy, eOP), pojistného (78,2 tis. Kč) a nájemného (94,4 

tis. Kč).  
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 Ostatní výdaje - z ročního rozpočtu 42 tis. Kč čerpáno 6 tis. Kč, tj. 14 % - úhrada dálničních 

známek pro služební vozidla. Rozpočtované finanční prostředky ve výši 30 tis. na poplatky 

Ochrannému svazu autorskému nebyly čerpány z důvodu pozdějšího podpisu smlouvy.  

 Ostatní činnosti (z ročního rozpočtu 693,3 tis. Kč čerpáno 568,8 tis. Kč, tj. 82 %) – jedná se       

o výdaje plně kryté účelovými dotacemi ze státního rozpočtu: 

 Náklady na sociálně-právní ochranu dětí - čerpáno 454 tis. Kč, tj. 82 % ročního rozpočtu.  

 Náklady na výkon sociální práce - čerpáno 19,7 tis. Kč, tj. 47 % ročního rozpočtu.  

 Volby do Parlamentu ČR - čerpáno 95,1 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu. 

 

Kapitálové výdaje (čerpáno 501,1 tis. Kč, tj. 95 % ročního rozpočtu) 

 Nákup frankovacího stroje – čerpáno 51,5 tis. Kč, tj. 64 % ročního rozpočtu. 

 Klimatizace – budova A – čerpáno 449,6 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu na nákup 9 kusů 

klimatizačních jednotek. 
 

 

KAPITOLA 4 - odbor stavební a územního plánování 

 

Nedaňové příjmy (skutečnost 72,8 tis. Kč, tj. 90 % ročního rozpočtu) 

 Příjmy za služby a z prodeje zboží  - jedná se o prodej popisného čísla (0,3 tis. Kč). 

 Přijaté sankční platby – jedná se o příjmy z pokut (30,5 tis. Kč) uložených za porušení stavebního 

zákona a zákona o státní památkové péči.  

 Náklady řízení (42 tis. Kč). 

 

Běžné výdaje (čerpáno 28 tis. Kč, tj. 3 % ročního rozpočtu) 

 Posudky – z ročního rozpočtu 65 tis. Kč čerpáno 19,4 tis. Kč, tj. 30 %  na posouzení stavebně 

technického stavu garáží, balkonu a opěrné zdi. 

 Ostatní výdaje – rozpočtované finanční prostředky na nákup ostatních služeb ve výši 800 tis. Kč 

nebyly čerpány. Byly určeny na případné odstranění stavby (výkon rozhodnutí), kdy stavba svým 

technickým stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat.  

 Územní plán – z ročního rozpočtu 30 tis. Kč čerpáno 8,6 tis. Kč, tj. 29 %, za laminaci výkresů ÚP 

Sokolov. 

 

 

KAPITOLA 7 – odbor rozvoje města 

 

Nedaňové příjmy (skutečnost 755,5 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu) 

 Přijaté sankční platby (171,8 tis. Kč) - příjem ze smluvních pokut za nedodržení podmínek na 

základě uzavřených smluv. 

 Ostatní příjmy (583,7 tis. Kč) – přijatá propadlá jistota od společnosti Algon a.s. – okružní 

křižovatka ONO (200 tis. Kč), přijaté pojistné náhrady (ZŠ – 3 tis. Kč), příjem za kovový šrot 

z depa ČD (294,3 tis. Kč), ostatní náhrady (86,4 tis. Kč). 

 

Celkové výdaje dosáhly výše  153 540,7 tis. Kč, tj. 61 % plánovaného ročního rozpočtu, z toho 

běžné výdaje 22 283,6 tis. Kč, tj. 83 % ročního rozpočtu a kapitálové výdaje 131 257,1 tis. Kč, tj. 

58% ročního rozpočtu.  

 

Prostřednictvím této kapitoly byly financovány akce: 

 Poskytnuté transfery 

 Kapitálové výdaje 

 Dotace - Mikroregion Sokolov - východ – cyklostezka - napojení pravého břehu řeky Ohře 

na páteřní cyklostezku Karlovarského kraje. Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 350 

tis. Kč nebyly čerpány a byly převedeny do roku 2022. 

 Územní rozvoj  
 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 229,1 tis. Kč čerpáno 221 tis. Kč, tj. 96 %.  Zejména se 

jedná o náklady související s demolicí objektu bývalého depa, pořízením studie na míčovou 
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halu v Areálu Baník Sokolov, administrací veřejné zakázky na telekomunikační služby, 

s uveřejňováním formulářů k veřejným zakázkám ve Věstníku veřejných zakázek.  

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 48,8 tis. Kč čerpáno 38 tis. Kč, tj. 78 %. Finanční 

prostředky byly použity na pořízení informační tabule k realizovaným stavbám. 

 Příprava území 
 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 2 742,4 tis. Kč čerpáno 2 638,2 tis. Kč, tj. 96 %.  

 Sanace depa (220,9 tis. Kč) – zabezpečení areálu depa a demolice zbývajících budov depa.  

 Jižní lom (2 417,3 tis. Kč) - úhrada nákladů za provedení odstranění garáží v lokalitě Jižní 

lom, činnost TDI a koordinátora BOZP.  

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 10 398 tis. Kč čerpáno 7 337,5 tis. Kč, tj. 71 %  

 11 (10) TI Sokolov (ul. Roháčova) (6 130,2 tis. Kč) – dotační akce - realizace výstavby 

dopravní a technické infrastruktury. Realizací vzniklo 11 parcel pro výstavbu RD. Na 

realizaci projektu obdrželo město Sokolov od MMR finanční dotaci ve výši 800 tis. Kč. 

 Jižní lom (706,6 tis. Kč) - byla hrazena část projektové dokumentace na výstavbu dopravní   

a technické infrastruktury v lokalitě Jižní lom.  

 Ul. Vítězná - příjezdová komunikace a inženýrské sítě (46,9 tis. Kč) – zpracování  

hrubopisu projektové dokumentace na výstavbu dopravní a technické infrastruktury. 

 Depo III. – dopravní a technická infrastruktura (453,8 tis. Kč) – zpracování studie            

a hrubopisu projektové dokumentace návrhu dopravní uspořádání území a návrhu umístění 

sítí technické infrastruktury. 

 Komunikace 
 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 70 tis. Kč čerpáno 7,3 tis. Kč, tj. 10 % - úhradu spojených 

s úpravou rozpočtu akce Parkoviště Mánesova - Slavíčkova. 

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 31 280 tis. Kč čerpáno 22 539,1 tis. Kč, tj. 72 %.  

 Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického (6 602,6 tis. Kč) – dotační akce - 

úhrada nákladů za stavební práce související s opravou komunikace, činnost TDI                    

a koordinátora BOZP. 

 Stavební úpravy komunikace a parkoviště v ul. Atletická, Sokolov (6 262,4 tis. Kč) – 

dotační akce - úhrada nákladů za stavební práce související s opravou komunikace, činnost 

TDI a koordinátora BOZP. 

 Komunikace ul. Karla Havlíčka Borovského (nečerpáno 370 tis. Kč) – akce přesunuta do 

roku 2022. 

 Okružní křižovatka ONO (9 674,1 tis. Kč) - úhrada nákladů za stavební práce související 

s opravou komunikace, činnost TDI a koordinátora BOZP. 

 Opěrná zeď - ul. Košická (nečerpáno 3 500 tis. Kč) – akce přesunuta do roku 2022. 

 Stavební úpravy komunikace Sokolovská na p.p.č. 1525/4 (nečerpáno 200 tis. Kč) – akce 

přesunuta do roku 2022. 

 Mosty a lávky 

 Běžné výdaje – rozpočtované výdaje ve výši 241,9 tis. Kč nebyly čerpány. 

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 8 143,7 tis. Kč čerpáno 2 887 tis. Kč, tj. 35 %  

 Krejcarová lávka (2 829 tis. Kč) – realizace, autorský a technický dozor a koordinátor 

BOZP. 

 Revitalizace Antonínských mostů přes řeku (58,1 tis. Kč) – úhrada oponentního posudku 

pro výběrové řízení na zhotovitele. 

 Chodníky a schody 

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 7 850 tis. Kč čerpáno 6 648,3 tis. Kč, tj. 85 % - úhrada 

nákladů stavebních prací souvisejících s nově vybudovaným chodníkem v ul. Závodu míru 

(6 299,3 tis. Kč) a ul. Mičurinova (349 tis. Kč). 

 Cyklostezky 
 Kapitálové výdaje – rozpočtované finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na akci Cyklostezka 

Jižní lom – Svatava nebyly čerpány a byly převedeny do roku 2022. 

 Parkovací domy 
 Běžné výdaje - rozpočtované finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč nebyly čerpány. Jedná se     

o rezervu na případný další doplňující průzkum a potřebné posudky. 

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu  905 tis. Kč čerpáno 461,2 tis. Kč, tj. 51 %  



 

 

K16 

 

 Parkovací dům Závodu míru (136 tis. Kč) – zpracování projektové dokumentace na 

přeložku kabelového vedení kNN. 

 Parkovací etáž A – ul. Slavíčkova (325,2 tis. Kč)  - úhrada nákladů za provedení strojně 

kopaných sond pro zjištění polohy skupinového vodovodu a jeho zaměření. 

 Parkovací etáž B – ul. Slavíčkova (nečerpáno 140 tis. Kč) 

 Parkovací plochy 
 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu  22 519,6 tis. Kč čerpáno 7 339,1 tis. Kč, tj. 33 % 

 Parkovací plochy ul. Nádražní – u budovy ČD (nečerpáno 300 tis. Kč) – akce pokračuje. 

 Parkovací plochy ul. Pionýrů – u MŠ (3 474,1 tis. Kč) – náklady na stavební práce 

související s nově vybudovanými parkovacími stáními a opravou komunikace, činnost TDI. 

 Parkovací plochy ul. Spartakiádní - proti DDM (nečerpáno 150 tis. Kč) – akce odsunuta 

na rok 2024.  

 Parkovací plochy u vodojemu (5,8 tis. Kč) – činnost koordinátora BOZP, akce pokračuje.  

 Parkovací plochy ul. Sv. Čecha (nečerpáno 250 tis. Kč) – akce pokračuje. 

 Parkovací plochy ul. Hornická (63,9 tis. Kč) – zpracování projektové dokumentace. 

 Parkovací plochy ul. Heyrovského (nečerpáno 250 tis. Kč) – akce pokračuje. 

 Demolice objektu č.p. 1419, ul. Hornická, p.p.č. 2250, k.ú. Sokolov (1 806,2 tis. Kč) – 

dotační akce - náklady na realizaci akce, na kterou obdrželo město Sokolov od MMR 

finanční dotaci ve výši 479,9 tis. Kč. 

 Demolice objektu č.p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p.p.č. 2227 a 2228, k.ú. Sokolov 

(1 393,1 tis. Kč) – dotační akce - náklady na realizaci akce, na kterou obdrželo město 

Sokolov od MMR finanční dotaci ve výši 576,9 tis. Kč. 

 Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. 

Sokolov (595,4 tis. Kč) – dotační akce - náklady na realizaci, akce pokračuje. 

 Parkovací plochy ul. Mánesova – Slavíčkova (0,6 tis. Kč) – doplatek nákladů na přeložku 

kNN. 

 Bezpečnostní opatření v dopravě 
 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu  350 tis. Kč čerpáno 152,5 tis. Kč, tj. 44 % 

 Úprava autobusových zastávek (152,5 tis. Kč) -  dokončení rozpracované PD na realizaci 

autobusových zálivů v ulici Boženy Němcové a v ulici Sokolovská. 

 Autobusové zastávky (nečerpáno 150 tis. Kč) - finanční prostředky byly určeny na 

zpracování projektové dokumentace. Čeká se na vyhlášení dotační výzvy. 

 Čistírna odpadních vod (ČOV) 

 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 1 065 tis. Kč čerpáno 968,3 tis. Kč, tj. 91 %   - generální 

oprava česlí, výměna šnekového dopravníku, dodávka 3 jeřábků a výměna vodovodní přípojky.  

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 20 184,1 tis. Kč čerpáno 7 552,7 tis. Kč, tj. 37 % 

 Rezerva – vázané prostředky (12 362,1 tis. Kč) – jedná se o nečerpané účelově vázané 

finanční prostředky z pronájmu vodohospodářského zařízení, které musí být použity pouze 

na obnovu čistírny odpadních vod a vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města 

Sokolov.    

 Intenzifikace ČOV – 2. etapa – SO 06 Dosazovací nádrž (7 230,8 tis. Kč) - realizace první 

části stavebních úprav. 

 ČOV – technické zhodnocení (321,9 tis. Kč) – vypořádání majetku ČOV pořízeném 

bývalým provozovatelem Vodohospodářskou společností Sokolov.  

 Vodní hospodářství 

 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 305 tis. Kč čerpáno 285,3 tis. Kč, tj. 94 % - vyvezení septiku 

z nízkoprahového centra, oprava přípojek k objektům, pravidelná údržba extravilánového 

příkopu, lapol u Ohře, údržba požární víceúčelové nádrže Hrušková. 

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 1 690 tis. Kč čerpáno 567,8 tis. Kč, tj. 34 %  

 Hrušková - oprava vodní nádrže na p.p.č. 772 (567,8 tis. Kč) –  dotační akce. Na realizaci 

projektu obdrželo město Sokolov od MZe dotaci ve výši 306 tis. Kč a dále z Karlovarského 

kraje dotaci ve výši 335,6 tis. Kč, která bude v roce 2022 finančně vypořádána. 

 Hrušková – vodovod a kanalizace (nečerpáno 910 tis. Kč)  

 Novina - revitalizace vodní nádrže p.č. 1/14 (nečerpáno 200 tis. Kč) – akce pokračuje. 

 Mateřské školy 

 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 3 744,7 tis. Kč čerpáno 3 004,5 tis. Kč, tj. 80 % 
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 Nákup služeb (179,2 tis. Kč) – úhrada nákladů spojených s opravou a údržbou objektů MŠ. 

 Opravy a udržování (2 825,3 tis. Kč) - havarijní stavy a zajištění oprav dle schváleného plánu 

(např. MŠ Borovského – oprava elektroinstalace, MŠ M. Majerové – oprava vnější 

kanalizace, MŠ Kosmonautů – oprava střechy zeleného pavilonu).  

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 625 tis. Kč čerpáno 573,1 tis. Kč, tj. 92 %  

 MŠ, ul. Pionýrů – zateplení a odvětrávání skladu nářadí, vzduchotechnika (84,7 tis. Kč) 

– realizace akce. 

 Mateřské školy – herní plochy (345,9 tis. Kč) – realizace akce. 

 MŠ, ul. Alšova - instalace stříšek nad vchody do MŠ (63,8 tis. Kč) – realizace akce. 

 Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527 - retence dešťových vod 
(37,9 tis. Kč) – zpracování projektové dokumentace. 

 Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - retence dešťových vod (37,8 tis. Kč) - 

zpracování projektové dokumentace. 

 Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344  - rekonstrukce zahrady MŠ (3 tis. Kč) – 

zpracování rozpočtu. 

 Základní školy 

 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 4 288,2 tis. Kč čerpáno 2 426,3 tis. Kč, tj. 57 % 

 Nákup služeb (562,1 tis. Kč) -  úhrada nákladů spojených s opravou a údržbou objektů ZŠ.  

 Opravy a udržování (1 797,5 tis. Kč) - havarijní stavy a zajištění oprav dle schváleného plánu 

(např. ZŠ Švabinského – oprava sociálního zařízení na 2. stupni, ZŠ Boženy Němcové – 

oprava rampy u jídelny, ZŠ Běžecká – oprava chodníku u jídelny).  

 Nákup materiálu (39,9 tis. Kč) -  dodávka výměníku Glazer pro výměníkovou stanici. 

  ZŠ, ul. Pionýrů - brána u tělocvičny (26,8 tis. Kč) - výroba a montáž brány u tělocvičny. 

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 12 298,9 tis. Kč čerpáno 6 429,1 tis. Kč, tj. 52 %  

 Základní školy, odvádění dešťových vod (nečerpáno 45 tis. Kč)  

 ZŠ, ul. Pionýrů - úprava zahrady a rekonstrukce skleníku (nečerpáno 1 200 tis. Kč) – 

realizace pouze za předpokladu získání dotace. 

 ZŠ, ul. Běžecká - rekonstrukce střešního pláště - pavilon 3 (2 894,2 tis. Kč) – realizace. 

 Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod (3 032 tis. Kč) – dotační 

akce - realizace. 

 Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 - retence dešťových vod (34,6 tis. Kč) – 

zpracování projektové dokumentace. 

 Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 - výstavba bezbariérového přístupu pro 

handicapované žáky do budovy 1. stupně (48,4 tis. Kč) – zpracování studie 

proveditelnosti. Schválena dotace – akce pokračuje v roce 2022. 

 Zpracování projektové dokumentace: 

- ZŠ Běžecká Sokolov – multimediální jazyková učebna pro žáky 1.stupně (56,9 tis. Kč) 

- ZŠ Křižíkova Sokolov – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání (52 tis. Kč) 

- ZŠ Švabinského Sokolov - multimediální jazyková učebna pro žáky 2.stupně (42,4 tis. Kč) 

- ZŠ Švabinského Sokolov – odborná učebna přírodovědných předmětů pro žáky 2.stupně    

(60,5 tis. Kč) 

- ZŠ Pionýrů Sokolov – fyzikálně přírodovědná učebna a multimediální jazyková učebna 

pro žáky 2.stupně (96,8 tis. Kč) 

- ZŠ Rokycanova Sokolov – učebna přírodovědných předmětů (52 tis. Kč) 

- ZŠ Rokycanova Sokolov – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání (59,3 tis. Kč) 

 Dům dětí a mládeže 

 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 216 tis. Kč čerpáno 100,9 tis. Kč, tj. 47 % - havarijní oprava 

rozvodů vody v pavilonu C.  
 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 234 tis. Kč čerpáno 233 tis. Kč, tj. 100 %  

 DDM - zahradní altány pro akce a činnosti pro volně příchozí – realizace akce. 

 Základní umělecká škola 

 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 150 tis. Kč čerpáno 63,7 tis. Kč, tj. 42 %   - zajištění oprav 

dle schváleného plánu (havarijní oprava balkónu).  

 Městský dům kultury 

 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 400 tis. Kč čerpáno 91 tis. Kč, tj. 23 % 

 Nákup odborných služeb (nečerpáno 200 tis. Kč) 
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 Opravy a udržování (91 tis. Kč) – opravy havarijních stavů a zajištění oprav dle schváleného 

plánu (výměna čerpadla s elektromotorem).  

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 120,4 tis. Kč čerpáno 120,4 tis. Kč, tj. 100 %  

 Výměna dveří za protipožární – dodávka a montáž protipožárních dveří do restaurace. 

 Kino Alfa 

 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 220 tis. Kč čerpáno 152 tis. Kč, tj. 69 % - výměna 

vodovodní přípojky, oprava vpusti ploché střechy a oprava dlažby na podestě. Dále byla 

hrazena dodávka a montáž IP kamery. 

 Areál Baník 
 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 2 765,2 tis. Kč čerpáno 2 585,8 tis. Kč, tj. 94 % -  měření 

radonu, technický dozor a BOZP na opravu střechy, náklady na pořízení časomíry – zimní 

stadion (např. programové vybavení, notebook, server výsledkového systému, siréna). V rámci 

oprav a údržby se jednalo zejména o opravu střechy nad šatnami FK, opravu skateparkové 

rampy a výměnu čerpadla pro zimní stadion. 

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 13 954,8 tis. Kč čerpáno 1 601,6 tis. Kč, tj. 11 %   

 Multifunkční objekt v areálu Baník Sokolov - rozpočtované finanční prostředky ve výši 

1 330 tis. Kč nebyly čerpány. Fakturace za projektovou dokumentaci proběhne v roce 2022. 

 Zimní stadion – střecha - z ročního rozpočtu 8 700 tis. Kč čerpáno 0,6 tis. Kč, tj. 0 %  - 

poplatky za uveřejnění ve VVZ. Realizace akce přesunuta do roku 2022. 

 Areál Baník – pořízení časomíry - z ročního rozpočtu 1 394,8 tis. Kč čerpáno 1 340 tis. Kč, 

tj. 96 % - pořízení tří výsledkových LED tabulí a videoprocesoru pro časomíru. 

 Areál Baník - retenční nádrž - z ročního rozpočtu 90 tis. Kč čerpáno 85,9 tis. Kč, tj. 95 % - 

zpracování projektové dokumentace. 

 Areál Baník – revitalizace skateparku - z ročního rozpočtu 1 440 tis. Kč čerpáno 175,1 tis. 

Kč, tj. 12 % - osvětlení skateparku včetně technického dozoru. Akce pokračuje v roce 2022. 

 Areál Baník – míčová hala – rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč nebyly 

čerpány. Akce posunuta do roku 2022. 

 Městská sportoviště 
 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 220 tis. Kč čerpáno 185 tis. Kč, tj. 84 % - náklady na 

pořízení vzpěračských pódií, oprava fasády tělocvičny v ul. Sokolovská. 

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 58,1 tis. Kč čerpáno 58,1 tis. Kč, tj. 100 %  

 Fotbalové hřiště v ul. Jednoty – výměna povrchu hřiště u ISŠTE. 

 Inženýrské sítě 
 Kapitálové výdaje – z ročního rozpočtu 37,1 tis. Kč čerpáno 37 tis. Kč, tj. 100 %  

 Veřejné osvětlení – zpracování projektové dokumentace. 

 Komunální služby 
 Kapitálové výdaje -  z ročního rozpočtu 24 tis. Kč čerpáno 23,6 tis. Kč, tj. 98 % 

 Stanoviště podzemních kontejnerů  - inženýrská činnost k projektové dokumentaci. 

 Bytové a nebytové prostory 
 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 9 538,7 tis. Kč čerpáno 9 275,4 tis. Kč, tj. 97 %  

 Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská z ročního rozpočtu 9 508,7 tis. Kč 

čerpáno 9 254,7 tis. Kč, tj. 97 % - náklady na vybavení objektu mobiliářem, 

gastrotechnologií a prádelnou (pořízení majetku do 40 tis. Kč). Dále se jednalo o  generální 

úklid před slavnostním otevřením, servisní úkony před předáním objektu uživateli, ostrahu 

objektu, propagační materiály. 

 Ostatní výdaje z ročního rozpočtu 30 tis. Kč čerpáno 20,7 tis. Kč, tj. 69 % – likvidace 

gumových terčů z  bývalého areálu chráněných dílen v ul. Gagarinova 2048 a opravy závad 

na garážích na Jižním lomu. 

 Kapitálové výdaje - z ročního rozpočtu 92 778,3 tis. Kč čerpáno 66 658 tis. Kč, tj. 72 % 

 Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská - z ročního rozpočtu 67 591,3 tis. Kč 

čerpáno 66 594,3 tis. Kč, tj. 99 %  na realizaci - zhotovitel a spojené inženýrské činnosti 

(technický dozor, koordinátor BOZP, autorský dozor) a na vybavení mobiliářem, 

gastrotechnologií a prádelnou. Na realizaci projektu obdrželo město Sokolov od MPSV  

dotaci v celkové výši 65 000 000 Kč. 

 Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Chelčického 1310 – 1311 - z ročního 

rozpočtu 24 437 tis. Kč čerpáno 63,6 tis. Kč, tj. 0 % - doplnění projektové dokumentace na 
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výměnu krovu a výstavbu 4.NP. Jedná se o rekonstrukci 16 bytových jednotek, která bude 

zahájena v roce 2022.  Schválena žádost o dotaci z IROP. 

 Výrobně - skladovací hala – finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč nebyly čerpány. 

Projekt pozastaven. 

 Udržitelnost projektů 
 Běžné výdaje - z ročního rozpočtu 570 tis. Kč čerpáno 278,9 tis. Kč, tj. 49 %. Rozpočtované 

finanční prostředky jsou určené k zajištění udržitelnosti projektů. Výše čerpání závisí na 

potřebnosti udržovacích prací či nezbytných oprav. Jedná se o tyto akce: PPO na Lobezském 

potoce (náklady spojené se zajišťováním protipovodňové ochrany), Rekonstrukce budovy č.p. 

2140 v Nádražní ulici, Sokolov - nízkoprahové denní centrum (výměna bojleru, nákup 

rychlovarné konvice), Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná 

v Sokolově – 3. etapa: Vnitroblok a parkoviště v ul. Atletická (náklady spojené s následnou péčí 

o výsadbu zeleně), Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna (oprava 

poškozeného sloupu, nájem pozemku), Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov – Sokolov 

(za nájem části pozemků). 

 

 

KAPITOLA 42 - odbor dopravy 

 

Nedaňové příjmy (skutečnost 134,6 tis. Kč, tj. 112 % ročního rozpočtu) 

 Přijaté sankční platby – jedná se o příjmy z pokut (132,6 tis. Kč).  

 Náklady řízení (2 tis. Kč).  

 

Běžné výdaje - rozpočtované finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč nebyly čerpány. Prostředky jsou 

určené k odstraňování pevných překážek nebo reklamních zařízení. V případě zjištění vlastníka je 

následně uplatněn nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací věci. 

 

 

KAPITOLA 43 – odbor správních agend 

 

Nedaňové příjmy (skutečnost 124 tis. Kč, tj. 89 % ročního rozpočtu) 

 Příjmy za služby (34,6 tis. Kč) – jedná se o poplatky za služby při svatebních obřadech prováděné 

v obřadní síni sokolovského zámku a dále mimo úředně stanovenou místnost.  

Z důvodu epidemiologické situace došlo k nižšímu počtu sňatečných obřadů, a tím nižším příjmům 

(-45,4 tis. Kč). 

 Přijaté sankční platby (89,4 tis. Kč) v agendě občanských průkazů a cestovních dokladů. 

 

 

KAPITOLA 45 – odbor životního prostředí 

 

Nedaňové příjmy (skutečnost 241,1 tis. Kč, tj. 131 % ročního rozpočtu) 

 Přijaté sankční platby (163,2 tis. Kč) – jedná se o pokuty uložené na úseku ochrany životního 

prostředí (vodní a odpadové hospodářství, ochrana zvířat proti týrání, rybářství, lesní hospodářství). 

Další příjem tvoří pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, jejichž část je 

přerozdělována obci, na jejímž území došlo k porušení zákona.  

 Náklady řízení (6,7 tis. Kč) 

 Ostatní příjmy – jedná se o finanční prostředky ve výši 71,2 tis. Kč poskytnuté Ministerstvem 

zemědělství na náhradu nákladů na zpracování lesní hospodářské osnovy. 

 

Běžné výdaje (čerpáno 432,5 tis. Kč, tj. 36 % ročního rozpočtu) 

 Lesní hospodářství a rybářství (z ročního rozpočtu 81,2 tis. Kč čerpáno 71,2 tis. Kč, tj. 88 %) – 

úhrada zpracování lesních hospodářských osnov.  

 Ochrana životního prostředí (z ročního rozpočtu 370 tis. Kč čerpáno 22,2 tis. Kč, tj. 6 %) – 

laboratorní analýza vzorku odebrané povrchové vody, ošetření vichřicí poškozeného památného 

stromu a geodetické zaměření nového památného stromu. 
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Převážnou část rozpočtovaných výdajů ve výši 250 tis. Kč tvoří rezerva na ochranu životního 

prostředí, kterou nebylo nutno čerpat. 

 Kosení vstavačových luk na Sokolovsku (50,8 tis. Kč) - účelová dotace poskytnutá z Ministerstva 

životního prostředí z programu „Péče o krajinu“. 

 Ošetření památného stromu Radvanovský klen (30,8 tis. Kč) – účelová dotace poskytnutá 

z  Ministerstva životního prostředí z programu „Péče o krajinu“. 

 Krizové řízení (z ročního rozpočtu 670 tis. Kč čerpáno 257,5 tis. Kč, tj. 38 %) – došlo k čerpání 

finančních prostředků z rezervy na řešení mimořádných událostí a krizových situací v době 

vyhlášeného nouzového stavu dle rozhodnutí krizových orgánů. Dále byly uskutečněny běžné 

provozní výdaje na výkon činnosti krizového řízení a zajištění krizového pracoviště.  

 

Výdaje mimo krizová opatření (86,7 tis. Kč) - byly použity zejména na služby elektronických 

komunikací souvisejících s úsekem krizového řízení, nákup materiálu pro zajištění pracoviště 

krizového řízení (např. baterie, svítilny), na pravidelnou roční prohlídku výstražného                        

a informačního systému obyvatelstva, revize EZS, praní prádla z objektu pro nakažené 

bezdomovce. 

Převážnou část rozpočtovaných výdajů tvoří rezerva finančních prostředků na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací v oblasti krizového řízení.  

 

Výdaje čerpané v rámci krizových opatření (z ročního rozpočtu 500 tis. Kč čerpáno 170,8 tis. Kč)  

o Ochranné pomůcky – respirátory 

o Nákup materiálu – termomisky, termoboxy pro zajištění stravování dětí 

o Pohoštění – strava pro děti v určeném zařízení. 

 

 

KAPITOLA 46 - Městská policie  

 

Nedaňové příjmy (skutečnost 525,4 tis. Kč, tj. 81 % ročního rozpočtu) 

 Příjmy za služby – příjmy za poskytnuté služby Senior Expresu (15,- Kč/jízda) ve výši 61,4 tis. Kč 

a dále za poskytnuté služby v Záchytném zařízení pro zvířata (35 tis. Kč). 

 Přijaté sankční platby - uložené blokové pokuty (406,7 tis. Kč). 

 Ostatní příjmy (22,3 Kč) – přijatá náhrada za účast zaměstnance na vojenském cvičení, náhrady od 

zaměstnanců (dopravní nehoda služebního vozidla) a náhrada provozu SIM karty na PCO. 

 

Celkové běžné výdaje dosáhly výše 28 552,7 tis. Kč, tj. 94 % plánovaného ročního rozpočtu.  

 

 Osobní výdaje – výkon činnosti MP - z ročního rozpočtu 20 123,9 tis. Kč čerpáno 19 504,7 tis. 

Kč, tj. 97 %. 

 Limit mzdových výdajů - z ročního rozpočtu 13 835 tis. Kč čerpáno 13 484,5 tis. Kč, tj. 97% 

Platy zaměstnanců – čerpání za hodnocené období je v porovnání se stejným obdobím roku 

2020 vyšší o 1 310 tis. Kč, což představuje nárůst o 11 %, který byl způsoben navýšením počtu 

pracovníků o 2, zvýšením platů v rámci platových postupů při dosažení vyšší praxe, zvýšením 

počtu přesčasů.  

Mimořádné ohodnocení strážníků v souvislosti s epidemií Covid-19  - jedná se o mimořádné 

odměny ve výši 420 tis. Kč, z toho bylo kryto dotací z MV ve výši 105 tis. Kč. 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (nečerpáno 60 tis. Kč) – dotační prostředky nebyly 

čerpány vzhledem k tomu, že asistenci sčítacím komisařům v případě potřeby prováděli 

strážníci městské policie, kterým tato činnost vyplývá ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii, a kteří tak činili v rámci své pracovní doby. 

 Dohody - čerpáno 469,7 tis. Kč, tj. 94 %.  

 Ostatní osobní výdaje - z ročního rozpočtu 5 021 tis. Kč čerpáno 4 852,4 tis. Kč, tj. 97 %. 

 Sociální pojištění – čerpáno 3 505,9 tis. Kč, tj. 97 %  

 Zdravotní pojištění – čerpáno 1 272,2  tis. Kč, tj. 96 % 

Odvody pojištění odpovídají čerpání mzdových prostředků ve vykazovaném období. 

 Náhrady mezd v době nemoci - čerpáno 74,3 tis. Kč, tj. 99 %.  

 Sociální fond - z ročního rozpočtu 767,9 tis. Kč čerpáno 698,1 tis. Kč, tj. 91 %  
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 měsíční paušální příspěvek (1 000 Kč) – čerpáno 312 tis. Kč  

 příspěvek na stravování ve výši 65,- Kč na stravenku – čerpáno 366,1 tis. Kč  

 ošatné (4 000 Kč ročně) – čerpáno 20 tis. Kč  

 

Limit počtu zaměstnanců   
Plánovaný počet zaměstnanců na rok 2021 činil 53.  

Skutečný počet zaměstnanců v roce 2021 činil 50. 

Skutečný průměrný evidenční (přepočtený) počet zaměstnanců činil 43,09 zaměstnanců.  

 

32,84 – Zaměstnanci na trvalý pracovní poměr 

           21,92 - strážníci a vedení MP (velitel, zástupce velitele, vedoucí oddělení) 

             1,00 - asistentka MP 

             4,00 - kamerový monitorovací systém 

             2,92 - záchytné zařízení pro zvířata 

             2,00 - pracovnice služby Senior Expres 

             1,00 - IT pracovník 

10,25 – Zaměstnanci v rámci dotace 

   5,82 - asistenti prevence kriminality 

   4,43 – uklízeči veřejného prostranství  

 

Průměrná mzda zaměstnanců městské policie v trvalém pracovním poměru činila za sledované 

období 40 247 Kč, což představuje meziroční nárůst o 6 %. Důvodem je zejména zvýšení mezd 

zaměstnanců v rámci platových postupů při dosažení vyšší délky praxe a dalším vlivem bylo navýšení 

počtu zaměstnanců MP o 2 zaměstnance, kdy plat jednoho z nich je vyšší, neboť jde o vedoucí pozici 

(velitel MP).  

U zaměstnanců služby Senior Expres došlo ke snížení průměrného platu z důvodu dlouhodobé 

pracovní neschopnosti. 
 

Pracovní pozice 
Čerpání v Kč      

r. 2021 

Průměrná mzda v Kč Index %       

(r.21/20) r. 2021 r. 2020 

Strážníci, vedení MP, asistentka MP, IT pracovník 

a  obsluha kamerového monitorovacího systému 
13 484 506 40 247 37 849 106 

Zaměstnanci záchytného zařízení pro zvířata  875 202 24 977 25 161 99 

Zaměstnanci služby Senior Expres 560 365 23 349 25 224 93 

Celkem  14 920 073 37 861 35 785 106 

 

 Nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku - z ročního rozpočtu 590 tis. Kč 

čerpáno 584,7 tis. Kč, tj. 99 % - nákup drobného hmotného majetku (např. mobilní telefony, 

notebook, nábytek), materiálu (např. kancelářské potřeby, sáčky na psí exkrementy, baterie do 

radiostanic), ochranné prostředky a pomůcky, předplatné denního tisku a studijní materiály pro 

strážníky. Dále došlo k vystrojení 2 nových strážníků a obnově ošacení stávajících strážníků. 

 Nákup energií a paliv - z ročního rozpočtu 160,3 tis. Kč čerpáno 153,2 tis. Kč, tj. 96 % - nákup 

pohonných hmot a plynu do plynových bomb na zajištění tepla na odběrovém místě Covid-19. 

 Nákup služeb - z ročního rozpočtu 709 tis. Kč čerpáno 613,9 tis. Kč, tj. 87 % -  lékařské 

prohlídky, nákup služeb (např. v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, výcvik a trénink 

strážníků, zpracování psychologických posudků adeptů na pracovní pozici strážník), služby 

elektronických komunikací, pojištění vozidel, kurzy a školení, opravy služebních vozidel.   

 Ostatní výdaje - z ročního rozpočtu 141 tis. Kč čerpáno 140,5 tis. Kč, tj. 100 % - náklady na 

úhrady zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání, cestovní náhrady, pohoštění, nákup kolků. 

 Záchytné zařízení pro zvířata - z ročního rozpočtu 2 073,5 tis. Kč čerpáno 1 919,7 tis. Kč, tj. 

93% - osobní výdaje, pronájem pozemku, nákup služeb (veterinární činnost, odvoz odpadu), 

opravy a udržování (opravy vozidla, sekačky, příjezdové cesty), nákup materiálu (např. kancelářské 

potřeby, úklidové prostředky), drobný hmotný majetek (sušička prádla, teleskopické nůžky, 
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tiskárna, veterinární váha), stravenky, pojištění vozidla, nákup pohonných hmot, elektrická energie, 

pracovní oděv a obuv. 

 Poskytnuté transfery  
 Finanční dary obyvatelstvu (20 tis. Kč) -  za záchranu lidského života na jezu Černý mlýn. 

 Poskytování odměn (12,8 tis. Kč) -  nákup dárkových předmětů (odměn).  

 Pult centralizované ochrany (z ročního rozpočtu 79,2 tis. Kč čerpáno 73,9 tis. Kč, tj. 93 %) – 

náklady na licenční poplatek a měsíční poplatky za aktivní SIM karty objektů připojených na PCO. 

 Radary – měření rychlosti vozidel (z ročního rozpočtu 566 tis. Kč čerpáno 565,6 tis. Kč, tj.      

100 %) – z finančních prostředků byl hrazen pronájem a pravidelný servis měřících zařízení. 

 Senior Expres (z ročního rozpočtu 1 026,3 tis. Kč čerpáno 910,5 tis. Kč, tj. 89 %) – výdaje tvoří 

především náklady na platy zaměstnanců včetně odvodů pojištění, provoz vozidla (pohonné hmoty, 

pojištění, opravy vozidla, mytí vozidla, přezutí a uskladnění pneumatik), telefonní služby, nákup 

stravenek pro zaměstnance.  

Podrobný přehled příjmů a výdajů včetně analýzy provozu je uveden v příloze č. 3. 

 Kamerový monitorovací systém (z ročního rozpočtu 852 tis. Kč čerpáno 729,2 tis. Kč, tj. 86 %) – 

servis a opravy kamerového systému a zajištění konektivity kamerových bodů, nákup 3 kamer, 

držáky a nový PC ke KMS. Oproti roku 2020 došlo k vyššímu čerpání u nákupu služeb o 116,6 tis. 

Kč (instalace nových kamer a kamerových bodů) a dále u oprav o 33,7 tis. Kč (nutná oprava 

většího počtu kamer). 

 Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově (z ročního rozpočtu 20,9 

tis. Kč čerpáno 20,3 tis. Kč, tj. 97 %) – dotační akce ukončena v roce 2020. V roce 2021 byly 

hrazeny pouze náklady na povinné pojistné na úrazové pojištění za 4.Q 2020 a provoz mobilních 

telefonů za prosinec 2020. 

 Asistenti prevence kriminality 
 Asistenti prevence kriminality – VPP (z ročního rozpočtu 1 327,6 tis. Kč čerpáno 1 174,1 tis. 

Kč, tj. 88 %) – náklady na úhradu mzdových nákladů, sociálního a zdravotního pojištění byly 

hrazeny z dotace Úřadu práce ČR ve výši 746,5 tis. Kč.  Z prostředků města byly hrazeny 

náklady ve výši 427,6 tis. Kč na osobní výdaje, lékařskou preventivní péči, dovybavení nově 

přijatých asistentů obuví a oděvy, poplatky za používání služebních telefonů, stravenky, 

ochranné prostředky. 

 Asistenti prevence kriminality – MV ČR (z ročního rozpočtu 786,3 tis. Kč čerpáno 670,8 tis. 

Kč, tj. 85 %) – náklady na úhradu mzdových nákladů, sociálního a zdravotního pojištění byly 

hrazeny z dotace MV ČR ve výši 518,2 tis. Kč.  Z prostředků města byly hrazeny náklady ve 

výši 152,6 tis. Kč na osobní výdaje, lékařskou preventivní péči, dovybavení nově přijatých 

asistentů obuví a oděvy, poplatky za používání služebních telefonů, stravenky, ochranné 

prostředky, supervize a školení. 

 Čisté město 

 Veřejná služba (z ročního rozpočtu 25 tis. Kč čerpáno 21,9 tis. Kč, tj. 88 %) – na základě 

Smlouvy o organizování veřejné služby bylo nutno zakoupit pracovní pomůcky a ochranné 

prostředky. Náklady ve výši 13,2 tis. Kč byly proplaceny Úřadem práce ČR. 

 Uklízeči veřejného prostranství – VPP (z ročního rozpočtu 1 266,3 tis. Kč čerpáno 999,5 tis. 

Kč, tj. 79 %) – náklady na úhradu mzdových nákladů, sociálního a zdravotního pojištění byly 

hrazeny z dotace Úřadu práce ČR ve výši 766,8 tis. Kč. Z prostředků města byly hrazeny 

náklady ve výši 232,7 tis. Kč na osobní výdaje, lékařskou preventivní péči. 

 Prevence kriminality (z ročního rozpočtu 730 tis. Kč čerpáno 437,4 tis. Kč, tj. 60 %). V roce 2021 

bylo realizováno celkem 8 projektů  - Středisko prevence kriminality (44,3 tis. Kč), Dovedné ruce 

(15 tis. Kč), Bezpečné město (123,7 tis. Kč), Senioři I. (141,4 tis. Kč), Bezpečně na vycházku (21,7 

tis. Kč), Bezpečný podnik (22,3 tis. Kč), Studentské zastupitelstvo (19 tis. Kč), Deník strážníka 

Pavla (50 tis. Kč). Výrazně nižší celkové čerpání oproti upravenému rozpočtu (292,6 tis. Kč) bylo 

dáno značným omezením preventivních činností městské policie v důsledku pandemie onemocnění 

Covid-19. 

 

Kapitálové výdaje (z ročního rozpočtu 498 tis. Kč čerpáno 490,5 tis. Kč, tj. 98 %) 

 Kamerový monitorovací systém – kamerové body (z ročního rozpočtu 360 tis. Kč čerpáno 353,1 

tis. Kč, tj., 98 %) – nákup 6 ks otočných kamer AXIS. 
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 Záchytné zařízení pro zvířata (z ročního rozpočtu 138 tis. Kč čerpáno 137,4 tis. Kč, tj. 100 %) – 

realizace stavby nového plotu a odtokového žlabu. 

 

 

KAPITOLA 51 – odbor kanceláře tajemníka 

 

Nedaňové příjmy (skutečnost 1 108,1 tis. Kč, tj. 104 % ročního rozpočtu) 

 Ostatní přijaté vratky transferů – vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých na podporu 

volnočasových aktivit (954,1 tis. Kč) a individuálních dotací (127,4 tis. Kč) poskytnutých v roce 

2020.  

 Ostatní příjmy – jednalo se zejména o dobropisy z tiskového prostředí, náhrady škod a vyúčtování 

ročních množstevních slev od České pošty, a.s. (26,6 tis. Kč). 

 

Běžné výdaje (čerpáno 30 283,8 tis. Kč, tj. 83 % ročního rozpočtu) 

      

 Dotační program pro podporu volnočasových aktivit – z ročního rozpočtu 19 011 tis. Kč 

celkem čerpáno 16 561,2 tis. Kč, tj. 87 %. V této oblasti se výdaje člení do níže uvedených 

podkapitol (v tis. Kč):  
 

Text skutečnost 2021 skutečnost 2020 

Celoroční činnost 16 375,5 13 822,1 

sport 16 093,5 13 679,6 

školství 50,0 50,0 

sociální 232,0 92,5 

Jednotlivé akce 155,7 179,8 

sport 125,7 132,0 

školství 10,0 10,0 

sociální 0,0 32,8 

kultura 20,0 5,0 

Jednotlivé akce mimořádného charakteru 30,0 0,0 

sport 30,0  

CELKEM 16 561,2 14 001,9 

Nečerpané finanční prostředky (vratky) 492,3 915,7 

z toho:  sport 463,4 891,0 

sociální 28,9 24,7 

Skutečně vyčerpané finanční prostředky 16 068,9 13 086,2 

 

 

SKUTEČNĚ VYČERPANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY DLE OBLASTÍ 

(po zohlednění vratek dotací) 

ROK sport školství sociální kultura CELKEM 

2020 12 920,6 60,0 100,6 5,0 13 086,2 

2021 15 785,8 60,0 203,1 20,0 16 068,9 

ROZDÍL  (21-20) 2 865,2 0,0 102,5 15,0 2 982,7 
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Skutečné čerpání plánovaného rozpočtu roku 2021 bylo nižší o 2 449,8 tis. Kč z důvodu opatření 

souvisejících s pandemií Covid-19 (nečerpání prostředků, vratky poskytnutých prostředků, 

neuskutečnění akcí). 

 

 Ostatní výdaje (z ročního rozpočtu 1 550 tis. Kč čerpáno 1 241,9 tis. Kč, tj. 80 %) – finanční 

prostředky jsou určeny na poštovní služby (tarifový box, kredit do frankostroje apod.)  

 Individuální dotace (z ročního rozpočtu 3 530 tis. Kč čerpáno 3 283,1 tis. Kč, tj. 93 %) 

 FK Baník Sokolov 1948, s.r.o. (1 250 tis. Kč) 

 HC Baník Sokolov spol. s r.o. (1 533,1 tis. Kč) 

 Láskou ke kočkám z.s. (200 tis. Kč) 

 STŘÍPKY, zapsaný spolek (300 tis. Kč) 

 Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb (z ročního 

rozpočtu 2 000 tis. Kč čerpáno 1 820 tis. Kč, tj. 91 %) 

 

     V hodnoceném období byly finanční prostředky rozděleny těmto žadatelům (v tis. Kč):  

SOCIÁLNÍ SLUŽBY (sídlo) 
Skutečnost                                                                         

2021                                                                                           

Nečerpané 

finanční 

prostředky  

(VRATKY) 

Skutečné 

čerpání po 

zohlednění 

vratek 

Chráněné bydlení Sokolov, z.s.   130,0   130,0 

Pomoc v nouzi, o.p.s. (Sokolov) 520,0  520,0 

Agentura osobní asistence a soc. poradenství o.p.s., (Sokolov) 200,0 23,0 177,0 

Raná péče KuK, z.ú. (Plzeň) 8,0  8,0 

Společnost Dolmen, z.ú. (Liberec) 200,0  200,0 

Člověk v tísni, o.p.s. (Praha) 20,0 5,1 14,9 

Kotec, o.p.s. (Mariánské Lázně) 270,0 12,0 258,0 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. (Chodov) 440,0 200 240,0 

Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. (Horní Slavkov) 32,0  32,0 

CELKEM 1 820,0 240,1 1 579,9 

 

 Správa IT (z ročního rozpočtu 10 506,7 tis. Kč čerpáno 7 377,7 tis. Kč, tj. 70 %) - celkové roční 

výdaje na informační technologie činí 3,4 % z celkových výdajů města. Do celkového čerpání se 

promítly finanční výdaje spojené s plněním veřejné zakázky „Dodávka IT vybavení“ – aktualizace 

systémů, posílení bezpečnosti ICT. 

 Nákup materiálu, drobný hmotný majetek (z ročního rozpočtu 1 244,3 tis. Kč čerpáno 998 

tis. Kč, tj. 80 %). Finanční prostředky byly vynaloženy na pořízení 25 ks notebooků (327,5 tis. 

Kč), 23 kancelářských počítačů (284,6 tis. Kč), mobilních telefonů a monitorů. Dále byly 

finanční prostředky použity na nákup spotřebního materiálu (např. kabelů, myší, klávesnic, 

baterií aj.) a tiskového materiálu (tonery, cartridge, pásky).  

 Nákup služeb (z ročního rozpočtu 8 019,4 tis. Kč čerpáno 5 951,5 tis. Kč, tj. 74 %). Největší 

položku (2 399,1 tis. Kč) tvoří platby za technickou podporu vyplývající ze smluv s dodavateli 

jako např. VITA software, s.r.o., Alfa software, s.r.o. (Avensio), Marbes Consulting s.r.o. 

(Proxio), CNS a.s. (spisová služba ELISA), QCM, s.r.o. (E-ZAK). Další čerpání se týkalo 

zejména nákladů na tiskové prostředí (926 tis. Kč), služby zpracování dat (2 172 tis. Kč), služby 

elektronických komunikací (291,7 tis. Kč - internet, konektivita zájmových bodů, datové 

mobilní připojení), pronájmu optických vláken, nákup služeb (např. obnova a pořízení 

certifikátů), oprav internetových připojení na zájmových bodech ZŠ, MŠ, MDK, městská 

knihovna, kino Alfa, DDM). Zvýšení výdajů (834,5 tis. Kč) oproti roku 2020 je způsobeno 

zejména uzavřením nových smluvních vztahů v průběhu roku a navýšením pravidelných plateb 

o inflaci u jednotlivých dodavatelů.  

 Ostatní výdaje (z ročního rozpočtu 1 243 tis. Kč čerpáno 428,2 tis. Kč, tj. 34 %) – jednalo se      

o výdaje za získané oprávnění užití počítačových programů (378,9 tis. Kč) a programové 

vybavení (49,3 tis. Kč).  
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Kapitálové výdaje (čerpáno 6 278,5 tis. Kč, tj. 75 % ročního rozpočtu) 

 Správa IT  
 Programové vybavení (software) – z ročního rozpočtu 3 502,1 tis. Kč bylo čerpáno 2 267,3 

tis. Kč, tj. 65 % na úhradu nákladů souvisejících s plněním veřejné zakázky „Dodávka IT 

vybavení“ – aktualizace systémů, posílení bezpečnosti ICT (1 676,8 tis. Kč). Dále byl 

implementován nový modul do IS PROXIO v rámci veřejné zakázky – Dodávka modulu 

komunální odpady včetně integračních prací do systému PROXIO (590,5 tis. Kč). 

 Hardware (z ročního rozpočtu 4 855 tis. Kč čerpáno 4 011,2 tis. Kč, tj. 83 %) – finanční 

prostředky byly použity na úhradu nákladů souvisejících s plněním veřejné zakázky „Dodávka 

IT vybavení“ – aktualizace systémů, posílení bezpečnosti ICT. 

 

Nevyčerpané finanční prostředky odboru kanceláře tajemníka činily 8 392,5 tis. Kč (souhrn za běžné   

a kapitálové výdaje), z toho převážná část ve výši 5 207,6 tis. Kč se týkala úseku „Správa IT“ 

(oddělení informatiky). Celkové čerpání IT se podařilo snížit zejména optimalizací vlastního zapojení 

do realizace investičních akcí, nižším využitím nakupovaných služeb a konzultací. Dále došlo 

k nižšímu čerpání u dotačního programu pro podporu volnočasových aktivit, a to zejména z důvodu 

opatření souvisejících s pandemií Covid-19 ve výši 2 449,8 tis. Kč. 

        

         

KAPITOLA 52 – úsek personalistiky 

 

Nedaňové příjmy (skutečnost 255,9 tis. Kč, tj. 110 % ročního rozpočtu) 

 Ostatní náhrady – vratky za zkoušky odborné způsobilosti (31,9 tis. Kč), příspěvek na dotované 

pracovní místo - administrativní pracovník IT (224 tis. Kč). 

 

Běžné výdaje (čerpáno 108 370,5 tis. Kč, tj. 88 % ročního rozpočtu) 

     

 Osobní výdaje – z ročního rozpočtu 120 908,4 tis. Kč čerpáno 107 169,3 tis. Kč, tj. 89 %, z toho: 

 Limit mzdových výdajů – z ročního rozpočtu 79 628,1 tis. Kč čerpáno 71 978,9 tis. Kč, tj. 90 %, 

což představuje úsporu ve výši 7 649,2 tis. Kč. Úspora vznikla zejména velkým nárůstem 

nemocnosti u zaměstnanců, karanténními opatřeními, izolací a čerpáním OČR. K dalším 

úsporám došlo vlivem neobsazení některých uvolněných pozic. Bylo provedeno zhodnocení 

těchto neobsazených míst a došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 3 pracovní pozice, a to od 

01.01.2022 na 181 zaměstnanců. V rámci dotačních titulů bylo vyčerpáno 10 187 tis. Kč.  

Průměrná mzda zaměstnanců úřadu, včetně vedoucích pozic, dosáhla v roce 2021 výše 35 036 

Kč a oproti roku 2020 se navýšila o 1 919 Kč. 

Limit počtu zaměstnanců   
Celkový limit počtu zaměstnanců pro rok 2021 byl stanoven usnesením rady města na 184, 

skutečný průměrný evidenční počet (přepočtený) byl 171,2 zaměstnanců.  

 Odměny zastupitelů města a ostatní peněžité dary (z ročního rozpočtu 5 336,6 tis. Kč 

čerpáno 4 303,2 tis. Kč, tj. 81 %)  

 Odměny uvolněných a neuvolněných členů ZM (čerpáno 4 021,9 tis. Kč) – nevyčerpané 

prostředky ve výši 807,7 tis. Kč tvořila zejména rezerva na ušlý výdělek a mimořádné 

odměny, které nebyly vyplaceny a dále došlo ke změně v rozložení funkcí zastupitelů. 

 Peněžité dary a plnění (čerpáno 281,3 tis. Kč) - jedná se o měsíční peněžité dary pro 

předsedy komisí RM, kteří nejsou členy ZM a dále roční peněžité dary pro členy komisí RM 

a výborů ZM z řad občanů. 

 Ostatní osobní výdaje, odstupné a odchodné (z ročního rozpočtu 2 823,2 tis. Kč čerpáno 

1 757,6 tis. Kč, tj. 62 %) 

 Dohody (čerpáno 719,4 tis. Kč) a refundace (čerpáno 0,9 tis. Kč). 

 Náhrady mezd v době nemoci (čerpáno 880,2 tis. Kč) – důvodem vysokého čerpání je 

nákaza onemocněním Covid-19. 

 Odchodné – funkcionáři (čerpáno 157,1 tis. Kč, tj. 20% ročního rozpočtu) – odchodné při 

vzdání se funkce. Jedná se o rezervu na odchodné při odvolání z funkce nebo vzdání se 

funkce. 

 Odstupné (rozpočtované finanční prostředky ve výši 420,4 tis. Kč nebyly čerpány). 
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 Odvody pojištění (z ročního rozpočtu 30 077,2 tis. Kč čerpáno 26 414,4 tis. Kč, tj. 88 %) – 

odvody odpovídají čerpání mzdových prostředků ve vykazovaném období. 

   Sociální fond (z ročního rozpočtu 2 940,8 tis. Kč čerpáno 2 639,5 tis. Kč, tj. 90 %). V souladu 

s vnitřní směrnicí VS 04.3 Zaměstnanecké výhody jsou zaměstnancům a funkcionářům 

vypláceny tyto příspěvky:  

 na reprezentativní oblečení (4 000 Kč ročně) – čerpáno 644 tis. Kč 

 měsíční paušální příspěvek (1 000 Kč) – čerpáno 1 995,5 tis. Kč  

 příspěvek na jazykový kurz (až 2 000 Kč) – je zařazen pod ostatními výdaji této kapitoly 

 příspěvek na očkování ve výši 50 % ceny očkování je zařazen pod ostatními výdaji této 

kapitoly 

 příspěvek na stravování ve výši 65,- Kč na stravenku je zařazen v kapitole 54 – odboru 

finančního a školství (v položce nákup služeb) 

 rezerva – nečerpáno 55 tis. Kč (společné aktivity zaměstnanců) 

 Ostatní výdaje- z ročního rozpočtu 102,5 tis. Kč čerpáno 75,7 tis. Kč, tj. 74 % na ošatné při 

svatebních obřadech, rozpočtované finanční prostředky ve výši 26,8 tis. Kč na refundaci mezd 

nebyly čerpány.  

 Vzdělávání (z ročního rozpočtu 1 033,9 tis. Kč čerpáno 407,7 tis. Kč, tj. 39 %) – jedná se              

o náklady na povinná školení, zkoušky odborné způsobilosti včetně ubytování a stravování, 

účastnické poplatky na konferencích. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k nižšímu čerpání            

o 625,2 tis. Kč vzhledem k omezení vzdělávacích akcí v důsledku opatření souvisejících s nákazou 

COVID-19. Školení byla realizována v převážné většině prostřednictvím online kurzů. 

 Ostatní výdaje (z ročního rozpočtu 498,1 tis. Kč čerpáno 353,8 tis. Kč, tj. 71%) – zejména se 

jedná o úhrady zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání (307,6 tis. Kč), náklady spojené s lékařskou preventivní péčí zaměstnanců MěÚ 

(11,8 tis. Kč), příspěvek na jazykový kurz (6 tis. Kč) a ostatní náklady ve výši 28,4 tis. Kč (členský 

příspěvek Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, supervize, inzerce, úhrady za výpis 

ze zdravotní dokumentace). 

 Volby do Parlamentu ČR - čerpání ve výši 439,7 tis. Kč je plně pokryto neinvestiční účelovou 

dotací ze státního rozpočtu.  

 

 

KAPITOLA 53 – odbor právní a živnostenský úřad 

 

Nedaňové příjmy (skutečnost 6 689,3 tis. Kč, tj. 113 % ročního rozpočtu) 

 Přijaté sankční platby (6 388,5 tis. Kč) - jedná se o příjmy z pokut. Výrazné překročení 

plánovaného rozpočtu je zejména u dopravních přestupků (537,4 tis. Kč) a dále u pokut z měření 

radary (180 tis. Kč).  

 Náklady řízení (141,5 tis. Kč), náklady za nařízení daňové exekuce (158,9 tis. Kč) a  ostatní 

příjmy (0,4 tis. Kč).  

 

 

Běžné výdaje (čerpáno 497,3 tis. Kč, tj. 58 % ročního rozpočtu) 

 Právní služby a poplatky - z ročního rozpočtu 700 tis. Kč čerpáno 460,5 tis. Kč, tj. 66 % na 

úhradu nákladů za právní služby advokátní kanceláře JUDr. Krondl a spol., soudní poplatky za 

návrhy u soudů, jejichž počet a výše se odvíjí od počtu a druhu věcí řešených prostřednictvím 

soudu. Dále platby jiným advokátům, poskytujícím služby Sokolovu podle aktuální potřeby. 

 Ostatní výdaje - z ročního rozpočtu 154 tis. Kč čerpáno 36,8 tis. Kč, tj. 24 %. Jedná se o: 

- náhrady nákladů soudních řízení a náhrady nákladů exekuce vznikající při zastavování 

exekučních řízení vedených soudními exekutory v případě, že exekuce je neúspěšná, 

- poskytnuté náhrady - peněžité povinnosti a náhrady nákladů řízení v rámci soudních sporů, 

v nichž město Sokolov či Městský úřad Sokolov nebyly úspěšní, popř. došlo k uzavření smíru, 

- soudní poplatky - finanční prostředky jsou určeny na úhradu soudních poplatků ve věcech, 

v nichž je město navrhovatelem (žalobcem). 
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KAPITOLA 54 – odbor finanční a školství 

      

Nedaňové příjmy (skutečnost 10 536,4  tis. Kč, tj. 86 % ročního rozpočtu) 

 Příjmy z úroků – jedná se o příjmy z úroků na účtech města (605 tis. Kč) - výrazný meziroční 

pokles (- 322,7 tis. Kč) souvisí se změnou úrokové sazby Komerční banky Sokolov účinnou od 

24.4.2020. 

 Přijaté vratky transferů a sankční platby   
 vratky účelových prostředků poskytnutých v roce 2020 příspěvkovým organizacím na 

jmenovité akce - MŠ (95,4 tis. Kč), ZŠ, ZUŠ (1 290,5 tis. Kč), DDM (250,8 tis. Kč) a MDK 

(2 055,9 tis. Kč), MK (73,4 tis. Kč), Sociální služby (40 tis. Kč),   

 vratky účelových prostředků poskytnutých v r. 2020 příspěvkovým organizacím na energie - 

MŠ (311 tis. Kč) a ZŠ (1 345,3 tis. Kč), 

 vratky poskytnutých finančních prostředků na projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji 

(810,5 tis. Kč), Šablony (99,4 tis. Kč), zajištění regionální funkce knihovny (133,5 tis. Kč), 

 ostatní vratky transferů - vratka nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2020 společnosti 

NEMOS SOKOLOV s.r.o. (4,2 tis. Kč). 

 Ostatní příjmy  
 jsou tvořeny nevyzvednutými finančními nálezy, u kterých došlo k vypršení zákonné lhůty         

a nevratnými přeplatky z poplatků a promlčenými zárukami (37,8 tis. Kč) 

 Odvody příspěvkových organizací 

 jedná se o odvody za porušení rozpočtové kázně, které bylo zjištěno v rámci finančního 

vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2020. Konkrétně se jedná o Základní školu 

Sokolov, Pionýrů 1614 (185,3 tis. Kč) a Městský dům kultury Sokolov (1 297,4 tis. Kč). 

 Příjem z podílu na zisku 

 v návaznosti na usnesení Valné hromady společnosti SUAS - skládková, s.r.o., kterým byl 

schválen návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a návrh na rozdělení jiných 

vlastních zdrojů společníkům  podle míry jejich podílů na společnosti, město Sokolov obdrželo 

podíl ve výši 1 900 tis. Kč. 

 

 

Celkové běžné výdaje dosáhly výše 14 767,4 tis. Kč, tj. 6 % plánovaného ročního rozpočtu.  

 

Výdaje byly čerpány v následujících oblastech: 

 

Školství (z ročního rozpočtu 1 110 tis. Kč čerpáno 11,5 tis. Kč, tj. 1 % ) 

 

 Běžné výdaje  
 Ostatní výdaje (11,5 tis. Kč) – finanční prostředky byly čerpány na úhradu bezpečnostního 

auditu ZŠ Sokolov, Běžecká 2055. 

Součástí této části výdajů je i rezerva pro školská zařízení schválená pro rok 2021 ve výši 1 500 

tis. Kč, ze které byl posílen rozpočet: 

- ZŠ Sokolov, Švabinského 1702 na pořízení elektrické statické a horkovzdušné pece a na 

navýšení příměstských táborů o dva turnusy, 

- ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 na nákup konvektomatu pro odloučené pracoviště v ulici Boženy 

Němcové, 

- ZŠ Sokolov, Pionýrů 1614 a ZŠ Sokolov, Křižíkova 1916 na realizaci příměstských táborů. 

Zůstatek nečerpané rezervy činil 958,5 tis. Kč. 

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 140 tis. Kč se týkaly nákupu materiálu a služeb MŠ,  

školení a vzdělávání, studie, analýzy. Nečerpání prostředků bylo způsobeno aktuální situací 

způsobenou pandemií Covid-19, kterou byl provoz škol a možnost setkávání značně omezena. 

 

Kultura (z ročního rozpočtu 1 752 tis. Kč čerpáno 1 072,6 tis. Kč, tj. 61 % ročního rozpočtu) 

 

 Běžné výdaje  
 Mezinárodní spolupráce (nečerpáno 200 tis. Kč) 

Partnerské vztahy s Německem – nečerpáno z důvodu pandemie koronaviru. 
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 Sbor pro občanské záležitosti (81,1 tis. Kč) – nákup květin a upomínkových předmětů na akce 

s dlouholetou tradicí – jubilejní svatby, oceňování jubilantů, vítání občánků. 

 Kulturně výchovná činnost (529,4 tis. Kč)  - pořízení kufříků pro prvňáčky, nákup darů pro 

oceněné žáky a studenty, nákup pohoštění na slavnostní akce, plakety pro oceněné kantory, 

nákup kytic a věnců v rámci oslav města či významných výročí. Na základě smlouvy o dílo byla 

vyplacena odměna kronikáři za vedení kroniky města.  

 Propagace (245,1 tis. Kč) – nákup reklamních předmětů v rámci propagace města, prezentace 

v pořadu Cyklotoulky, virtuální prohlídka města a knihy Sokolovská čtyřka.  

 Cestovní ruch – úhrada členského příspěvku Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský 

kraj, z.s. (160 tis. Kč), údržba Mostu lásky (41,6 tis. Kč). 

 Jednorázové kulturní akce (15,4 tis. Kč) -  náklady spojené s konáním výstavy Paměť národa.  
 

Finance (z ročního rozpočtu 253 606,1 tis. Kč čerpáno 13 683,3 tis. Kč, tj. 5 % ročního rozpočtu) 

Velmi nízké procento čerpání výdajů souvisí zejména s nečerpáním účelově vázaných prostředků ve 

výši 232 181,8 tis. Kč, které byly v plné výši zapojeny do rozpočtu roku 2022 jako další zdroj 

financování výdajů v roce 2022. 
 

 Běžné výdaje (čerpáno 13 683,3 tis. Kč, tj. 5 % ročního rozpočtu) 

 Poskytnuté transfery (z ročního rozpočtu 462,2 tis. Kč čerpáno 385,1 tis. Kč, tj. 83 %)  

  Příspěvek občanům starším 70 let (300,- Kč) a dárcům krve (200,- Kč) na nákup čipové karty.  

 Platby daní (z ročního rozpočtu 10 500 tis. Kč čerpáno 6 500,1 tis. Kč, tj. 62 %)  

  Daň z příjmů právnických osob placená obcí (5 185,9 tis. Kč) - město je plátcem i příjemcem 

této daně. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k nižšímu čerpání o 1 744,6 tis. Kč. Výpočet daně 

je ovlivněn výší zdanitelných příjmů a výší uznatelných nákladů za zdaňovací období 

(rozhodující jsou například příjmy z prodeje pozemků a náklady na opravy a údržbu bytů). 

  Daň z přidané hodnoty (1 314,2 tis. Kč) – ve srovnání s rokem 2020 došlo k nižšímu čerpání   

o 716,5 tis. Kč. Důvodem byl nižší příjem z prodeje pozemků zatížených DPH, nebyl příjem 

za omezení užívání nemovitosti a zmenšil se objem úhrad za věcná břemena. 

 Členské příspěvky (z ročního rozpočtu 618 tis. Kč čerpáno 617,1 tis. Kč, tj. 100 %) 

  MAS Sokolovsko (150 tis. Kč) 

  Euregio Egrensis  (138,2 tis. Kč) 

  Mikroregion Sokolov – východ (252 tis. Kč) 

  Svaz měst a obcí ČR (76,9 tis. Kč). 

 Ostatní výdaje (z ročního rozpočtu 3 804,1 tis. Kč čerpáno 2 787,9 tis. Kč, tj. 73 %) – nákup 

stravenek (2 320,7 tis. Kč), bankovní a poštovní poplatky (220,2 tis. Kč), zpracování 

přezkoumání hospodaření města auditorem (117,4 tis. Kč) a ostatní výdaje (např. cestovné, 

odborné služby, materiál). 

 Finanční vypořádání – z ročního rozpočtu 6 040 tis. Kč čerpáno 3 393,1 tis. Kč, tj. 56 %  -  

úhrada závazků z finančního vypořádání za rok 2020 se státním rozpočtem a Karlovarským 

krajem, jejichž výše byla ovlivněna zejména pandemií koronaviru. Konkrétně se jedná 

o projekty (akce): Výkon sociální práce a výkon sociálně právní ochrany dětí (1 568,4 tis. Kč), 

Obědy do škol v Karlovarském kraji (810,5 tis. Kč), zajištění regionální funkce knihovny (133,5 

tis. Kč), Šablony II (99,4 tis. Kč), Sčítání LDB (19,1 tis. Kč). Dále byl finančně vypořádán 

víceletý projekt: Zapojování osob ze sociálně vyloučených lokalit do práce bezpečnostních 

složek v Sokolově (762,2 tis. Kč). 

 Účelově vázané prostředky (roční rozpočet 232 181,8 tis. Kč) -  jedná se o finanční 

prostředky, které byly v plné výši zapojeny do rozpočtu roku 2022 jako další zdroj financování 

plánovaných výdajů. 

 

 Kapitálové výdaje (čerpáno 2 750 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu) 

 NEMOS SOKOLOV s.r.o. (1 000 Kč) - obměna přístrojového vybavení a pomůcek pro  

intenzivní, ambulantní a dlouhodobou následnou péči o pacienta pro různá oddělení nemocnice 

Sokolov (vybavení do magnetické rezonance a lůžkové komplety pro seniory). 

 Nemocnice Sokolov s.r.o. (1 000 tis. Kč) - nákup přístrojového vybavení pro 

Urogynekologickou ambulanci v Nemocnici Sokolov (nákup speciálního vyšetřovacího 

UROGYN křesla, urodynamického přístroje, flowmetru a instrumentária pro cystoskopii). 
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 Koupaliště Michal s.r.o (750 tis. Kč) - příplatek společníka mimo základní kapitál na úhradu 

provozních nákladů v roce 2021. 

 

 

KAPITOLA 55 – úsek sekretariátu 

      

Běžné výdaje (čerpáno 1 451,9 tis. Kč, tj. 94 % ročního rozpočtu) 

 

 Patriot - z ročního rozpočtu 700 tis. Kč čerpáno 672,6 tis. Kč, tj. 96 % na výrobu a distribuci 

měsíčníku Patriot, který je vydáván 11 x ročně a distribuován občanům města Sokolov. 

 Propagace – z ročního rozpočtu 40 tis. Kč čerpáno 38,1 tis. Kč, tj. 95 % na inzerci a reklamu        

v médiích. 

 TV vysílání – kabelová televize - z ročního rozpočtu 440 tis. Kč čerpáno 435,6 tis. Kč, tj. 99 % na 

zajištění smluvního vysílání kabelové televize (TV Regionzápad). 

 Reprefond starosty a partnerské vztahy - z ročního rozpočtu 210 tis. Kč čerpáno 165,1 tis. Kč, 

tj. 79 % ročního rozpočtu) – čerpání je prováděno na základě rozhodnutí vedení města.  

 Nákup materiálu (čerpáno 19,5 tis. Kč) – kytice k výročí jubilantů města a zaměstnanců úřadu, 

smuteční věnce při účasti vedení města na pohřbech a focení portrétů členů vedení města. 

 Nákup ostatních služeb - rozpočtované finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč nebyly čerpány – 

byly určeny na nákup vstupenek pro VIP hosty na reprezentační ples města. 

 Pohoštění (čerpáno 72,3 tis. Kč) – zejména se jedná o pravidelné akce vedení města, tiskové 

konference pro novináře, pracovní obědy s významnými návštěvami města, zajištění chodu 

sekretariátu včetně občerstvení pro jednání odborů, komisí RM a výborů ZM, životní jubilea 

zaměstnanců a odchody do důchodu. 

 Věcné dary (čerpáno 23,3 tis. Kč) – jedná se především o nákup darů k životnímu jubileu 

radních, zastupitelů, ředitelů, zaměstnanců a k odchodům do důchodu zaměstnanců. 

 Peněžní dar – živelná pohroma (čerpáno 50 tis. Kč) – byla poskytnuta finanční pomoc pro 

obce zasažené tornádem (Hrušky, Mikulčice, Lužice, Moravská Nová Ves). 

 Internetové televizní vysílání – společnost MVTV - z ročního rozpočtu 140 tis. Kč čerpáno 

119,8 tis. Kč, tj. 86 % - předmětem smlouvy je  propagace města - informování o činnosti města      

a subjektů se vztahem k zadavateli, pravidelná výroba a zveřejňování dokumentárních nebo 

zpravodajských šotů týkajících se práce vedení města a jeho orgánů. 

 Volby do Parlamentu ČR (čerpáno 20,7 tis. Kč) – stravování členů okrskových volebních komisí 

(kryto účelovou dotací ze státního rozpočtu). 

 

 

10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  

 

10.1 Výsledky hospodaření 

 Příspěvkové organizace v souladu s metodickými pokyny předložily rozbory hospodaření za rok 

2021, ve kterých zhodnotily dosažené výsledky hospodaření své organizace za sledované období    

a vypořádaly všechny účelově poskytnuté prostředky. Všechny organizace vykázaly za hodnocené 

období zisk.  

 Závazné finanční vztahy ke zřizovateli včetně stanovených závazných limitů na rok 2021 byly          

dodrženy u všech hodnocených příspěvkových organizací.  

 Z rozborů hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací byl sestaven souhrnný přehled 

dosažených nákladů a výnosů včetně hospodářského výsledku za rok 2021, který je uveden 

v tabulkové části této zprávy (strana č. 17). 

 

10.2 Finanční vypořádání a příděly do fondů 

 V návaznosti na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění,  předložily  PO návrh na rozdělení vytvořeného zisku po zohlednění odvodu nevyčerpaných 

účelových prostředků. Příděly ze zisku jsou navrhovány do rezervního fondu, fondu investic a do 

fondu odměn na posílení mzdových prostředků organizace.  U příspěvkové organizace Sociální 

služby Sokolov je navržen příděl do rezervního fondu ve výši 500 tis. Kč – jedná se o rezervu na 





údaje v tis. Kč

Věcný obsah
Skutečnost       

2020

Schválený 

rozpočet 2021

Upravený 

rozpočet 2021

Skutečnost      

2021

Index 

upr.rozp./ 

skutečnost 

2021

Index 

2021/2020

1. 2. 3. 4. 5.(4/3) 6.(4/1)

PŘÍJMY 719 333,7 560 627,8 697 516,6 723 410,8 1,04 1,01

Daňové příjmy 386 822,2 322 126,2 394 717,2 419 683,7 1,06 1,08

Nedaňové příjmy 165 639,3 131 184,2 148 851,2 152 444,0 1,02 0,92

Kapitálové příjmy 9 234,7 3 807,3 26 423,1 27 431,7 1,04 2,97

Příjaté transfery 157 637,5 103 510,1 127 525,1 123 851,4 0,97 0,79

VÝDAJE 690 553,9 862 392,8 1 067 739,0 672 535,4 0,63 0,97

Běžné výdaje 490 877,4 604 297,1 791 323,9 502 659,0 0,64 1,02

z toho:  ostatní běžné výdaje 431 393,8 462 624,6 500 766,2 452 256,8 0,90 1,05

            opravy a údržba 59 483,6 48 718,0 58 375,9 50 402,2 0,86 0,85

            účelově vázané prostředky 0,0 92 954,5 232 181,8 0,00

Kapitálové výdaje 199 676,5 258 095,7 276 415,1 169 876,4 0,61 0,85

Saldo Příjmy - Výdaje 28 779,8 -301 765,0 -370 222,4 50 875,4

Financování -28 779,8 301 765,0 370 222,4 -50 875,4

Splátky úvěrů

Přijaté úvěry

Použití volných prostředků z minulých let -26 687,4 301 765,0 370 222,4 -54 092,2

Ostatní financování -2 092,4 3 216,8
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%
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386 822,2 322 126,2 394 717,2 419 683,7 106 %DAŇOVÉ PŘÍJMY54

341 592,1Vybrané daňové příjmy 285 560,2 355 660,0 374 385,9 105 %54

84 841,2001-001 54 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci (ZČ) 41 571,6 58 500,0 62 481,9 107 %

1 293,3001-002 54 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
(SVČ) 924,8 2 850,0 3 857,3 135 %

7 887,1001-003 54 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 7 903,5 9 510,0 10 003,4 105 %

59 019,1001-004 54 1121 Daň z příjmů právnických osob 44 026,6 78 900,0 84 400,7 107 %

6 930,4001-005 54 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 8 000,0 8 000,0 5 185,9 65 %

161 972,1001-006 54 1211 Daň z přidané hodnoty 163 233,7 178 000,0 188 766,0 106 %

19 648,8001-007 54 1511 Daň z nemovitých věcí 19 900,0 19 900,0 19 690,6 99 %

11 725,7Správní poplatky 11 542,0 12 794,0 14 336,9 112 %54

1 226,6002-002 04 1361 Správní poplatky - odbor stavební a územního
plánování 1 000,0 1 320,0 1 516,5 115 %

1 432,3002-003 43 1361 Správní poplatky - odbor správních agend 1 600,0 1 901,0 2 154,7 113 %

29,3002-005 54 1361 Správní poplatky - odbor finanční a školství 30,0 30,0 45,8 153 %

7 985,0002-006 42 1361 Správní poplatky - odbor dopravy 8 000,0 8 500,0 9 391,0 110 %

292,7002-007 45 1361 Správní poplatky - odbor životního prostředí 230,0 230,0 266,1 116 %

0,1002-009 01 1361 Správní poplatky - odbor sociálních věcí 0,0 0,0 0,1 0 %

595,2002-010 53 1361 Správní poplatky - odbor právní a živnostenský úřad 512,0 643,0 783,0 122 %

164,4002-011 51 1361 Správní poplatky - odbor kanceláře tajemníka 170,0 170,0 179,8 106 %

1 178,7Místní poplatky 1 200,0 1 200,0 1 162,1 97 %54

325,7003-002 54 1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 350,0 350,0 246,7 70 %

853,0003-003 54 1341 Místní poplatek ze psů 850,0 850,0 915,4 108 %

32 325,7Ostatní daňové příjmy 23 824,0 25 063,2 29 798,8 119 %54

841,4004-005 42 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti  - řidičské
oprávnění 900,0 900,0 1 029,2 114 %

48,3004-007 45 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 4,0 12,9 12,8 99 %

0,6004-008 54 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her 0,0 0,0 0,1 0 %

130,1004-009 54 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,0 0,0 0,0 0 %

26 494,5004-010 54 13xx Daň z hazardních her 20 800,0 20 800,0 25 406,4 122 %

4 810,8004-011 07 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů 2 120,0 3 350,3 3 350,3 100 %

165 639,3 131 184,2 148 851,2 152 444,0 102 %NEDAŇOVÉ PŘÍJMY54

379,2Odbor sociálních věcí 14,0 64,0 57,9 90 %01

363,2001-002 01 22xx Vratky transferů a přijaté sankční platby 0,0 50,0 50,0 100 %

16,0001-003 01 23xx Ostatní příjmy 14,0 14,0 7,9 56 %

25 251,7Odbor správy majetku 21 111,8 22 854,2 23 419,2 102 %02

14 316,7002-001 02 21xx Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen a
poskytovaných služeb 17 901,8 18 998,2 19 325,1 102 %

430,0002-002 02 22xx Přijaté vratky transferů a sankční platby 0,0 0,0 0,0 0 %

10 505,0002-003 02 23xx Ostatní příjmy 3 210,0 3 856,1 4 094,1 106 %

53,4Odbor stavební a územního plánování 80,5 80,5 72,8 90 %04

0,9004-001 04 21xx Příjmy za služby a z prodeje zboží 0,5 0,5 0,3 69 %

13,0004-002 04 22xx Přijaté sankční platby 50,0 50,0 30,5 61 %

39,5004-003 04 23xx Náklady řízení 30,0 30,0 42,0 140 %

1 731,8Odbor rozvoje města 0,0 752,9 755,5 100 %07

413,2007-001 07 22xx Přijaté sankční platby 0,0 148,7 171,8 116 %

1 318,6007-002 07 23xx Ostatní příjmy 0,0 604,2 583,7 97 %

239,6Odbor dopravy 120,0 120,0 134,6 112 %42

238,6009-001 42 22xx Přijaté sankční platby 110,0 110,0 132,6 121 %

1,0009-002 42 23xx Náklady řízení a ostatní příjmy 10,0 10,0 2,0 20 %

194,2Odbor správních agend 140,0 140,0 124,0 89 %43
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86,9010-001 43 21xx Příjmy za služby 80,0 80,0 34,6 43 %

107,3010-002 43 22xx Přijaté sankční platby 60,0 60,0 89,4 149 %

309,4Odbor životního prostředí 57,0 183,8 241,1 131 %45

244,4012-001 45 22xx Přijaté sankční platby 52,0 105,6 163,2 154 %

1,0012-002 45 23xx Náklady řízení 5,0 7,0 6,7 95 %

64,0012-003 45 23xx Ostatní příjmy 0,0 71,2 71,2 100 %

524,4Městská policie 705,9 645,4 525,4 81 %46

71,8013-001 46 21xx Příjmy za služby 75,0 94,5 96,4 102 %

415,9013-002 46 22xx Přijaté sankční platby 550,0 550,0 406,7 74 %

36,7013-003 46 23xx Ostatní příjmy 80,9 0,9 22,3 2 542
%

40,3Odbor kanceláře tajemníka 0,0 1 068,4 1 108,1 104 %51

5,0016-001 51 22xx Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 1 068,4 1 081,5 101 %

35,4016-003 51 23xx Ostatní příjmy 0,0 0,0 26,6 0 %

0,0Úsek personalistiky 0,0 233,2 255,9 110 %52

0,0017-001 52 23xx Ostatní náhrady 0,0 233,2 255,9 110 %

5 899,6Odbor právní a živnostenský úřad 4 233,0 5 908,0 6 689,3 113 %53

0,0018-001 53 21xx Příjmy za služby 1,0 1,0 0,0 0 %

5 550,1018-002 53 22xx Přijaté sankční platby 3 935,0 5 610,0 6 388,5 114 %

349,5018-003 53 23xx Náklady řízení, náhrady a ostatní příjmy 297,0 297,0 300,8 101 %

5 808,9Odbor finanční a školství 3 060,0 12 206,4 10 536,4 86 %54

927,7019-001 54 21xx Příjmy z úroků 420,0 588,0 605,0 103 %

3 507,2019-002 54 22xx Přijaté vratky transferů a sankční platby 2 640,0 8 235,8 6 509,9 79 %

49,5019-003 54 23xx Ostatní příjmy 0,0 0,0 37,8 0 %

1 324,5019-005 54 21xx Odvody příspěvkových organizací 0,0 1 482,7 1 483,7 100 %

0,0019-006 54 21xx Příjem z podílu na zisku 0,0 1 900,0 1 900,0 100 %

35 728,4SOTES Sokolov, s. r. o. 15 740,0 15 740,0 15 854,0 101 %10

15 728,4020-001 10 2xxx Svoz komunálního odpadu a ostatní příjmy 15 740,0 15 740,0 15 854,0 101 %

20 000,0020-002 10 21xx Příjem z podílu na zisku 0,0 0,0 0,0 0 %

89 478,5Sokolovská bytová s.r.o. 85 922,0 88 854,4 92 669,9 104 %11

84 374,6021-001 11 21xx Příjmy z pronájmů a služeb 80 990,0 84 562,3 87 947,5 104 %

5 103,8021-002 11 2xxx Ostatní příjmy 4 932,0 4 292,1 4 722,4 110 %

9 234,7 3 807,3 26 423,1 27 431,7 104 %KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY54

9 234,7Příjmy z prodeje nemovitého majetku 3 807,3 26 423,1 23 083,2 87 %54

7 751,2001-001 02 3111 Prodej pozemků 3 780,3 16 359,5 13 017,7 80 %

0,0001-002 02 3112 Prodej ostatních nemovitých věcí 0,0 10 036,6 10 036,6 100 %

1 483,5001-003 02 3112 Prodej bytů 27,0 27,0 29,0 107 %

0,0Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 0,0 0,0 50,0 0 %54

0,0002-003 02 3113 Prodej dlouhodobého hmotného majetku - Zimní
stadion 0,0 0,0 50,0 0 %

0,0Příjmy z prodeje finančního majetku 0,0 0,0 4 298,5 0 %54

157 637,5 103 510,1 127 525,1 123 851,4 97 %PŘIJATÉ TRANSFERY54

102 669,9Neinvestiční přijaté transfery 67 825,1 86 874,7 86 640,5 100 %54

49 252,3001-001 54 4112 Příspěvek na výkon státní správy 51 190,0 51 190,0 51 190,0 100 %

12 445,7001-002 54 41xx Sociálně právní ochrana dětí 12 986,5 11 600,4 11 600,4 100 %

165,0001-003 54 41xx Dotace z úřadu práce 0,0 0,0 0,0 0 %

11,5001-015 54 41xx Příspěvek KK na školní soutěže, festivaly a přehlídky 0,0 22,3 22,3 100 %

1 420,0001-016 54 41xx Zajištění regionálních funkcí knihoven Karlovarského
kraje 0,0 1 604,0 1 604,0 100 %

10,0001-020 54 41xx Kreativní semináře XIV. - MK (KK) 0,0 0,0 0,0 0 %
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640,0001-022 46 41xx Příspěvky obcí na výkon činností Městské policie 640,0 640,0 640,0 100 %

0,0001-023 46 41xx Dotace z úřadu práce (Městská policie) 0,0 1 600,0 1 327,6 83 %

300,0001-026 54 41xx Podpora terénní práce 0,0 300,0 300,0 100 %

0,0001-033 54 41xx Kosení vstavačových luk na Sokolovsku 0,0 50,8 50,8 100 %

585,1001-035 54 41xx Volby do zastupitelstev krajů 2020 0,0 0,0 0,0 0 %

0,0001-044 54 41xx Volby do Parlamentu ČR 2021 0,0 555,4 555,4 100 %

32,0001-052 54 41xx Kulturní aktivity (Městská knihovna) 0,0 37,0 37,0 100 %

8,8001-057 54 41xx Ošetření památných stromů 0,0 30,9 30,9 100 %

2 990,0001-073 54 41xx Výkon sociální práce 3 004,7 3 104,7 3 104,7 100 %

45,7001-078 54 41xx Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard 0,0 0,0 0,0 0 %

8,5001-080 53 41xx Příspěvky obcí za výkon přenesené působnosti
(přestupky) 4,0 11,5 9,5 83 %

0,0001-082 54 41xx Dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony) 0,0 6 983,2 6 983,2 100 %

30,0001-083 54 41xx Kulturní aktivity (MDK) 0,0 40,0 40,0 100 %

150,0001-084 54 41xx Průvod čertů 2020 (MDK) 0,0 0,0 0,0 0 %

40,0001-085 54 41xx Dotace KK na podporu aktivit v cestovním ruchu
(MDK) 0,0 0,0 0,0 0 %

1 052,7001-086 54 41xx Dotace z OP potravinové a materiální pomoci 0,0 298,0 298,0 100 %

2 899,7001-088 46 41xx Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních
složek v Sokolově 0,0 0,0 0,0 0 %

8,9001-090 54 41xx Knihovna 21. století 0,0 12,0 12,0 100 %

21,1001-098 54 41xx Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 0,0 0,0 0,0 0 %

1 395,6001-099 54 41xx Dotace  na zajištění sociálních služeb (Sociální
služby Sokolov) 0,0 2 170,2 2 170,2 100 %

114,9001-100 54 41xx Pokrytí mimořádných odměn zaměstnanců
sociálních služeb (Sociální služby Sokolov) 0,0 252,9 252,9 100 %

28 791,2001-101 54 41xx Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 0,0 0,0 0,0 0 %

50,0001-102 46 41xx Notes strážníka Pavla - dotace KK 0,0 50,0 50,0 100 %

114,0001-103 54 41xx Mimořádné ohodnocení sociálních pracovníků na
obecních úřadech v souvislosti s COVID-19 0,0 0,0 0,0 0 %

52,9001-104 54 41xx Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov –
Sokolov 0,0 0,0 0,0 0 %

19,1001-105 54 41xx Harmonizace ZSJ - SLDB 0,0 0,0 0,0 0 %

15,0001-106 54 41xx Finanční dar KK - odměna za umístění v soutěži 0,0 0,0 0,0 0 %

0,0001-107 54 41xx Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia –
Stará Ovčárna 0,0 63,2 63,2 100 %

0,0001-108 46 41xx Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (MP) 0,0 60,0 60,0 100 %

0,0001-109 54 41xx Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o
kompenzačním bonusu pro rok 2021 0,0 5 187,7 5 188,7 100 %

0,0001-110 46 41xx Asistenti prevence kriminality - MV ČR 0,0 616,0 616,0 100 %

0,0001-111 54 41xx Dotace na výuku českého jazyka dětí-cizinců v
povinném předškolním vzdělávání 0,0 2,9 2,9 100 %

0,0001-112 54 41xx
Mimořádná dotace na odměny určené sociálním
pracovníkům na obecních úřadech v souvislosti s
COVID_19

0,0 119,1 119,1 100 %

0,0001-113 54 41xx Dotace KÚ na realizaci servisních cyklostanic (MDK) 0,0 47,0 47,0 100 %

0,0001-114 46 41xx (NE)bezpečné stáří - dotace KK 0,0 100,0 100,0 100 %

0,0001-115 54 41xx Pořízení pomůcek pro uživatele pečovatelské služby
(Sociální služby Sokolov) 0,0 10,8 10,8 100 %

0,0001-116 46 41xx
Mimořádné finanční ohodnocení strážníků obecních
a městských policií v roce 2021 v souvislosti s
epidemií Covid–19

0,0 105,0 105,0 100 %

0,0001-117 54 41xx Finanční dar KK - odměna za umístění v soutěži "EZ
- Liga" 0,0 10,0 10,0 100 %

0,0001-118 54 41xx Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v nestátních lesích za rok 2020 0,0 0,0 39,2 0 %

54 967,6Investiční přijaté transfery 35 685,0 40 650,4 37 210,9 92 %54

0,0002-034 54 42xx Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia –
Stará Ovčárna 11 352,7 11 180,1 11 180,1 100 %

13 119,6002-035 54 42xx Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov –
Sokolov 0,0 0,0 0,0 0 %

41 467,7002-036 54 42xx Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská v
Sokolově 23 532,3 23 532,3 23 532,3 100 %
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250,0002-037 54 42xx DDM – výstavba semaforů dětského dopravního
hřiště včetně jejich napojení 0,0 0,0 0,0 0 %

130,3002-038 54 6xxx Sociální služby Sokolov - nákup automobilu
(pečovatelská služba) 0,0 0,0 0,0 0 %

0,0002-039 54 42xx 11(10) TI Sokolov (ul. Roháčova) 800,0 800,0 800,0 100 %

0,0002-040 54 42xx Stavební úpravy komunikace a parkoviště v ul.
Atletická, Sokolov 0,0 3 022,7 0,0 0 %

0,0002-041 54 42xx Demolice objektu č.p. 1419, ul. Hornická, p.p.č.
2250, k.ú. Sokolov 0,0 751,9 479,9 64 %

0,0002-042 54 42xx Demolice objektu č.p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského,
p.p.č. 2227 a 2228, k.ú. Sokolov 0,0 721,7 576,9 80 %

0,0002-044 54 42xx Hrušková - oprava vodní nádrže na p.p.č. 772 0,0 306,0 306,0 100 %

0,0002-047 54 42xx Hrušková - oprava vodní nádrže na p.p.č. 772
(dotace KK) 0,0 335,6 335,6 100 %

-28 779,8 301 764,9 370 222,4 -50 875,4 -14 %FINANCOVÁNÍ54

-26 687,4Změna stavu na účtech 301 764,9 370 222,4 -54 092,2 -15 %54

-2 092,4Ostatní financování 0,0 0,0 3 216,8 0 %54
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598,0 4 901,6 2 109,6 667,4 32 %ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ01

195,3Péče o seniory 409,9 409,9 261,9 64 %01

8,7001-001 01 Kluby seniorů 39,1 39,1 9,3 24 %

186,6001-002 01 Ostatní výdaje 370,8 370,8 252,6 68 %

28,3Bezpříspěvkoví dárci krve 59,0 59,0 45,1 76 %01

80,3Poskytnuté transfery 400,0 400,0 31,3 8 %01

0,0Ostatní činnosti v sociálních službách 3 500,0 708,0 0,0 0 %01

82,2Pomoc rodinám 141,0 141,0 92,8 66 %01

76,3009-001 01 Akce pro děti ohrožené sociálním vyloučením 123,0 123,0 85,1 69 %

5,9009-002 01 Ostatní pomoc rodinám 18,0 18,0 7,8 43 %

17,0Podpora terénní práce 26,7 26,7 15,3 57 %01

195,0Ostatní výdaje 365,0 365,0 220,9 61 %01

27,2013-001 01 Podpora procesu komunitního plánování 50,0 50,0 50,0 100 %

167,8013-002 01 Sociální pohřby a ostatní činnosti 315,0 315,0 170,9 54 %

40 956,3 39 281,6 41 172,0 34 699,0 84 %ODBOR SPRÁVY MAJETKU02

15 943,5Doprava 17 015,0 17 015,0 15 907,9 93 %02

31,9001-001 02 Ostatní výdaje 115,0 115,0 95,5 83 %

15 911,6001-002 02 Kompenzace provozu MHD 16 900,0 16 900,0 15 812,5 94 %

451,4Vodní hospodářství 467,0 467,0 451,4 97 %02

0,0002-002 02 Koncesní řízení 15,0 15,0 0,0 0 %

451,4002-003 02 Příspěvek Vodohospodářskému sdružení měst a
obcí 452,0 452,0 451,4 100 %

109,3Památky a kulturní zařízení 210,0 235,0 152,1 65 %02

5,0004-002 02 Památky 60,0 85,0 62,2 73 %

104,3004-003 02 Kašny 150,0 150,0 89,8 60 %

186,2Tělovýchova a zájmová činnost 415,0 415,0 342,3 82 %02

186,2005-004 02 Hřiště 415,0 415,0 342,3 82 %

16 962,2Komunální služby a ostatní činnosti 12 405,1 13 949,7 10 517,3 75 %02

5 488,7008-002 02 Nakládání s odpady 5 570,0 5 730,0 5 595,8 98 %

869,0008-005 02 Nákup služeb 1 405,8 1 405,8 1 062,4 76 %

7 710,5008-006 02 Ostatní výdaje 2 162,6 2 947,2 2 324,8 79 %

2 530,2008-009 02 Veřejná zeleň 2 610,0 2 610,0 1 171,2 45 %

277,0008-010 02 Pozemky 356,7 356,7 355,8 100 %

86,8008-011 02 Udržitelnost projektů 300,0 900,0 7,3 1 %

7 303,6Vnitřní správa 8 769,5 9 090,3 7 328,0 81 %02

1 052,2100-001 02 Nákup materiálu, DHM 1 544,0 1 544,0 1 261,9 82 %

3 215,3100-002 02 Nákup energií, vody, paliv 3 550,0 3 550,0 3 080,7 87 %

2 487,4100-003 02 Nákup služeb 3 030,0 3 261,0 2 410,6 74 %

14,3100-004 02 Ostatní výdaje 42,0 42,0 6,0 14 %

534,4100-005 02 Ostatní činnosti 603,5 693,3 568,8 82 %

96,8 895,0 895,0 28,0 3 %ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ04

24,2Posudky 65,0 65,0 19,4 30 %04

0,0Ostatní výdaje 800,0 800,0 0,0 0 %04

72,6Územní plán 30,0 30,0 8,6 29 %04

20 060,0 9 185,0 26 816,3 22 283,6 83 %ODBOR ROZVOJE MĚSTA07

61,7Územní rozvoj 100,0 229,1 221,0 96 %07

240,1Příprava území 570,0 2 742,4 2 638,2 96 %07

11,2Komunikace 50,0 70,0 7,3 10 %07
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rozp. 2021
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rozp. 2021
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156,2Mosty a lávky 300,0 241,9 0,0 0 %07

2 096,8Chodníky a schody 50,0 0,0 0,0 0 %07

56,7Cyklostezky 0,0 0,0 0,0 0 %07

26,1008-001 07 Ostatní výdaje 0,0 0,0 0,0 0 %

7,0008-002 07 Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia –
Stará Ovčárna 0,0 0,0 0,0 0 %

23,5008-003 07 Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov –
Sokolov 0,0 0,0 0,0 0 %

0,0Parkovací domy 50,0 50,0 0,0 0 %07

498,8Čistírna odpadních vod (ČOV) 0,0 1 065,0 968,3 91 %07

991,8Vodní hospodářství 305,0 305,0 285,3 94 %07

220,4013-001 07 Ostatní výdaje 305,0 305,0 285,3 94 %

3 311,9Mateřské školy 3 390,0 3 744,7 3 004,5 80 %07

3 148,2Základní školy 2 820,0 4 288,2 2 426,3 57 %07

383,4Dům dětí a mládeže 150,0 216,0 100,9 47 %07

153,5Základní umělecká škola 100,0 150,0 63,7 42 %07

2 336,1Městský dům kultury 200,0 400,0 91,0 23 %07

54,4Kino Alfa 100,0 220,0 152,0 69 %07

3 909,1Knihovna - Staré náměstí 0,0 0,0 0,0 0 %07

733,1Areál Baník 200,0 2 765,2 2 585,8 94 %07

21,6Městská sportoviště 100,0 220,0 185,0 84 %07

1 596,4Bytové a nebytové prostory 130,0 9 538,7 9 275,4 97 %07

14,0025-002 07 Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská 100,0 9 508,7 9 254,7 97 %

72,2025-005 07 Ostatní výdaje 30,0 30,0 20,7 69 %

1 510,2025-006 07 Smuteční síň 0,0 0,0 0,0 0 %

299,1Udržitelnost projektů 570,0 570,0 278,9 49 %07

299,1026-001 07 Nákup služeb a opravy 570,0 570,0 278,9 49 %

0,0 10,0 10,0 0,0 0 %ODBOR DOPRAVY42

430,7 1 050,0 1 202,9 432,5 36 %ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ45

64,0Lesní hospodářství a rybářství 10,0 81,2 71,2 88 %45

46,0Ochrana životního prostředí 370,0 370,0 22,2 6 %45

0,0Kosení vstavačových luk na Sokolovsku 0,0 50,8 50,8 100 %45

8,8Ošetření památných stromů 0,0 30,9 30,9 100 %45

311,9Krizové řízení 670,0 670,0 257,5 38 %45

26 099,8 25 929,7 30 512,1 28 552,7 94 %MĚSTSKÁ POLICIE46

16 596,5Osobní výdaje - výkon činnosti MP 18 827,1 20 123,8 19 504,7 97 %46

11 754,5001-001 46 Limit mzdových výdajů 12 958,0 13 835,0 13 484,5 97 %

230,0001-002 46 Dohody 390,0 500,0 469,7 94 %

4 201,7001-003 46 Ostatní osobní výdaje 4 679,2 5 021,0 4 852,4 97 %

410,4001-004 46 Sociální fond 799,9 767,9 698,1 91 %

571,6Nákup materiálu, DHM 590,0 590,0 584,7 99 %46

133,1Nákup energií a paliv 250,0 160,3 153,2 96 %46

610,7Nákup služeb 750,0 709,0 613,9 87 %46

110,9Ostatní výdaje 153,0 141,0 140,5 100 %46

2 034,1Záchytné zařízení pro zvířata 2 295,5 2 073,5 1 919,7 93 %46

0,0Poskytnuté transfery 115,0 35,0 32,8 94 %46

72,9Pult centralizované ochrany 79,2 79,2 73,9 93 %46

565,6Radary - měření rychlosti vozidel 566,0 566,0 565,6 100 %46

972,2Senior Expres 1 026,3 1 026,3 910,5 89 %46
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452,0Kamerový monitorovací systém 674,0 852,0 729,2 86 %46

3 756,9Zapojování osob ze SVL do práce
bezpečnostních složek v Sokolově 3,6 20,9 20,3 97 %46

0,0Asistenti prevence kriminality 0,0 2 113,9 1 844,9 87 %46

0,0017-002 46 Asistent prevence kriminality (sml.č. 32021) - VPP 0,0 1 327,6 1 174,1 88 %

0,0017-003 46 Asistenti prevence kriminality - MV ČR 0,0 786,3 670,8 85 %

0,0Čisté město 0,0 1 291,3 1 021,5 79 %46

0,0018-001 46 Veřejná služba (smlouva č. KSO-VS-5/2021) 0,0 25,0 21,9 88 %

0,0018-002 46 Uklízeči veřejného prostranství (sml. č. 2321) -
VPP 0,0 1 266,3 999,5 79 %

223,2Prevence kriminality 600,0 730,0 437,4 60 %46

223,2050-001 46 Projekty prevence kriminality 600,0 730,0 437,4 60 %

26 134,5 35 600,5 36 597,7 30 283,8 83 %ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA51

13 822,1Dotační program pro podporu volnočasových
aktivit - celoroční činnost 18 211,0 18 211,0 16 375,5 90 %51

13 679,6001-001 51 Sport 17 801,0 17 801,0 16 093,5 90 %

0,0001-002 51 Kultura 60,0 60,0 0,0 0 %

50,0001-003 51 Školství 60,0 60,0 50,0 83 %

92,5001-005 51 Sociální 290,0 290,0 232,0 80 %

179,8Dotační program pro podporu volnočasových
aktivit - jednotlivé akce 600,0 600,0 155,7 26 %51

132,0002-001 51 Sport 210,0 210,0 125,7 60 %

5,0002-002 51 Kultura 200,0 200,0 20,0 10 %

10,0002-003 51 Školství 50,0 50,0 10,0 20 %

0,0002-004 51 Životní prostředí 50,0 50,0 0,0 0 %

32,8002-005 51 Sociální 90,0 90,0 0,0 0 %

0,0Dotační program pro podporu volnočasových
aktivit - jednotlivé akce mimořádného charakteru 200,0 200,0 30,0 15 %51

1 245,4Ostatní výdaje 1 550,0 1 550,0 1 241,9 80 %51

2 760,0Individuální dotace 3 530,0 3 530,0 3 283,1 93 %51

2 144,0Program pro poskytování dotací na podporu
poskytovatelů sociálních služeb 2 000,0 2 000,0 1 820,0 91 %51

5 983,2Správa IT 9 509,5 10 506,7 7 377,7 70 %51

718,2050-001 51 Nákup materiálu, DHM 1 140,0 1 244,3 998,0 80 %

5 117,0050-002 51 Nákup služeb 7 266,5 8 019,4 5 951,5 74 %

148,1050-003 51 Ostatní výdaje 1 103,0 1 243,0 428,2 34 %

104 364,4 123 422,3 122 880,1 108 370,5 88 %ÚSEK PERSONALISTIKY52

103 117,8Osobní výdaje 121 877,3 120 908,4 107 169,3 89 %52

69 465,8001-001 52 Limit mzdových výdajů 80 348,7 79 628,1 71 978,9 90 %

4 134,4001-002 52 Odměny zastupitelů města a ostatní peněžité dary 5 336,6 5 336,6 4 303,2 81 %

1 416,7001-003 52 Ostatní osobní výdaje, odstupné a odchodné 2 769,1 2 823,2 1 757,6 62 %

25 369,4001-004 52 Odvody pojištění 30 370,9 30 077,2 26 414,4 88 %

2 697,5001-005 52 Sociální fond 2 972,0 2 940,8 2 639,5 90 %

34,0001-007 52 Ostatní výdaje 80,0 102,5 75,7 74 %

443,0Vzdělávání 1 036,0 1 033,9 407,7 39 %52

344,9Ostatní výdaje 509,0 498,1 353,8 71 %52

458,7Volby do zastupitelstev krajů 2020 0,0 0,0 0,0 0 %52

0,0Volby do Parlamentu ČR 2021 0,0 439,7 439,7 100 %52

613,2 854,0 854,0 497,3 58 %ODBOR PRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD53

606,2Právní služby, poplatky 700,0 700,0 460,5 66 %53

7,0Ostatní výdaje 154,0 154,0 36,8 24 %53

15 446,3 116 200,8 256 468,1 14 767,4 6 %ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSTVÍ54
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25,0Školství 1 640,0 1 110,0 11,5 1 %54

25,0001-002 54 Ostatní výdaje 1 640,0 1 110,0 11,5 1 %

885,1Kultura 1 672,0 1 752,0 1 072,6 61 %54

10,9002-001 54 Mezinárodní spolupráce 200,0 200,0 0,0 0 %

64,0002-002 54 Sbor pro občanské záležitosti 110,0 140,0 81,1 58 %

435,0002-003 54 Kulturně výchovná činnost 697,0 747,0 529,4 71 %

215,2002-004 54 Propagace 410,0 410,0 245,1 60 %

160,0002-005 54 Cestovní ruch 215,0 215,0 201,6 94 %

0,0002-007 54 Jednorázové kulturní akce 40,0 40,0 15,4 39 %

14 536,2Finance 112 888,8 253 606,1 13 683,3 5 %54

1 087,8003-001 54 Poskytnuté transfery 462,2 462,2 385,1 83 %

8 961,2003-002 54 Platby daní 10 500,0 10 500,0 6 500,1 62 %

627,6003-004 54 Členské příspěvky 628,0 618,0 617,1 100 %

3 068,6003-005 54 Ostatní výdaje 3 804,1 3 804,1 2 787,9 73 %

791,1003-006 54 Finanční vypořádání 4 540,0 6 040,0 3 393,1 56 %

0,0003-007 54 Účelově vázané prostředky 92 954,5 232 181,8 0,0 0 %

1 331,8 1 530,0 1 550,7 1 451,9 94 %ÚSEK SEKRETARIÁTU55

692,7Patriot 700,0 700,0 672,6 96 %55

0,0Propagace 40,0 40,0 38,1 95 %55

435,6TV vysílání - kabelová televize 440,0 440,0 435,6 99 %55

95,2Reprefond starosty a partnerské vztahy 210,0 210,0 165,2 79 %55

87,1Internetové televizní vysílání - společnost MVTV 140,0 140,0 119,8 86 %55

21,1Volby do zastupitelstev krajů 2020 0,0 0,0 0,0 0 %55

0,0Volby do Parlamentu ČR 2021 0,0 20,7 20,7 100 %55

74 802,6 72 321,4 89 434,1 89 434,1 100 %PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACEMUS
O

1 264,5Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 1 120,5 1 497,9 1 497,9 100 %23

880,9Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka
Borovského 1527 750,9 1 053,7 1 053,7 100 %25

1 215,1Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 1 083,9 1 405,7 1 405,7 100 %26

1 308,4Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 1 163,5 1 518,7 1 518,7 100 %24

733,5Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 686,6 693,4 693,4 100 %27

1 221,6Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 1 096,5 1 481,0 1 481,0 100 %28

2 214,9Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 1 909,4 2 443,1 2 443,1 100 %29

4 330,7Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 4 583,5 6 556,8 6 556,8 100 %17

4 599,0Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 4 531,3 6 916,9 6 916,9 100 %18

6 623,7Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 6 293,8 8 412,2 8 412,2 100 %16

5 947,0Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 5 722,0 8 033,6 8 033,6 100 %20

4 525,2Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 4 011,4 5 412,5 5 412,5 100 %14

1 631,1Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí
37 1 635,7 1 635,9 1 635,9 100 %21

21 081,3Městský dům kultury Sokolov 19 216,4 19 303,4 19 303,4 100 %15

11 837,0Městská knihovna Sokolov 9 937,4 11 590,4 11 590,4 100 %30

1 998,1Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937,
příspěvková organizace 2 048,6 1 893,3 1 893,3 100 %32

3 390,5Sociální služby Sokolov, p.o. 6 530,0 9 585,7 9 585,7 100 %33

179 943,0 173 115,2 180 821,4 171 190,8 95 %SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝMMUS
O

89 377,0SOTES Sokolov spol. s  r. o. 85 368,0 87 826,0 87 826,0 100 %10

14 612,0001-001 10 Správa a údržba místních komunikací 14 756,0 14 356,0 14 356,0 100 %

10 183,0001-002 10 Správa a údržba veřejného osvětlení 10 531,0 10 531,0 10 531,0 100 %
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2 176,0001-003 10 Správa a údržba městského  hřbitova a rozhledny 1 866,0 1 866,0 1 866,0 100 %

18 344,0001-004 10 Správa a údržba veřejné zeleně 18 557,0 18 557,0 18 557,0 100 %

19 733,0001-005 10 Sběr a přeprava komunálního odpadu 19 567,0 20 690,0 20 690,0 100 %

10 975,0001-006 10 Čištění a úklid města 10 963,0 12 173,0 12 173,0 100 %

955,0001-007 10 Provoz sběrného dvora 964,0 1 489,0 1 489,0 100 %

12 399,0001-008 10 Správa sportovních zařízení 8 164,0 8 164,0 8 164,0 100 %

90 566,0Sokolovská bytová Sokolov s.r.o. 87 747,2 92 995,4 83 364,8 90 %11

85 833,7002-001 11 Bytové a nebytové jednotky 80 458,2 85 358,2 78 335,1 92 %

994,1002-002 11 Klášterní kostel 2 335,0 2 683,2 1 166,8 43 %

3 738,1002-006 11 Městské koupaliště 4 954,0 4 954,0 3 862,9 78 %
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BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN údaje v tis. Kč

Skutečnost
2021ZKR / KAP / PAR Schválený

rozp. 2021
Upravený
rozp. 2021

Skutečnost
2020

Plnění
%Název akce

791 323,9 64 %604 297,1490 877,4BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 502 659,0

01 2 109,6598,0 4 901,6ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 667,4 32 %

02 41 172,040 956,3 39 281,6ODBOR SPRÁVY MAJETKU 34 699,0 84 %

04 895,096,8 895,0ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 28,0 3 %

07 26 816,320 060,0 9 185,0ODBOR ROZVOJE MĚSTA 22 283,6 83 %

42 10,00,0 10,0ODBOR DOPRAVY 0,0 0 %

45 1 202,9430,7 1 050,0ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 432,5 36 %

46 30 512,126 099,8 25 929,7MĚSTSKÁ POLICIE 28 552,7 94 %

51 36 597,726 134,5 35 600,5ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA 30 283,8 83 %

52 122 880,1104 364,4 123 422,3ÚSEK PERSONALISTIKY 108 370,5 88 %

53 854,0613,2 854,0ODBOR PRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 497,3 58 %

54 256 468,115 446,3 116 200,8ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSTVÍ 14 767,4 6 %

55 1 550,71 331,8 1 530,0ÚSEK SEKRETARIÁTU 1 451,9 94 %
MU
SO 89 434,174 802,6 72 321,4PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 89 434,1 100 %

MU
SO 180 821,4179 943,0 173 115,2SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 171 190,8 95 %
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Upravený

rozp. 2021

Skutečnost

2021
Úspora

Plnění

%

28 833,1 18 989,5 9 843,6 66 %

100,0 68,6 31,4 69 %

100,0 68,6 31,4 69 %

2 000,0 403,2 1 596,8 20 %

2 000,0 403,2 1 596,8 20 %

26 203,1 18 016,6 8 186,5 69 %

5 064,1 3 980,4 1 083,7 79 %

20 779,0 13 829,3 6 949,7 67 %

150,0 0,0 150,0 0 %

210,0 206,9 3,1 99 %

530,0 501,1 28,9 95 %

80,0 51,5 28,5 64 %

450,0 449,6 0,4 100 %

225 349,7 131 257,1 94 092,6 58 %

1 350,0 0,0 1 350,0 0 %

48,8 38,0 10,8 78 %

10 398,0 7 337,5 3 060,5 71 %

6 983,8 6 130,2 853,6 88 %

2 266,6 706,6 1 560,0 31 %

470,0 46,9 423,1 10 %

677,6 453,8 223,8 67 %

31 280,0 22 539,2 8 740,8 72 %

7 530,0 6 602,6 927,4 88 %

6 280,0 6 262,5 17,5 100 %

370,0 0,0 370,0 0 %

13 400,0 9 674,1 3 725,9 72 %

3 500,0 0,0 3 500,0 0 %

200,0 0,0 200,0 0 %

8 143,6 2 887,0 5 256,6 35 %

7 385,5 2 828,9 4 556,6 38 %

758,1 58,1 700,0 8 %

7 850,0 6 648,3 1 201,7 85 %

7 500,0 6 299,4 1 200,6 84 %

350,0 348,9 1,1 100 %

500,0 0,0 500,0 0 %

500,0 0,0 500,0 0 %

905,0 461,2 443,8 51 %

22 519,6 7 339,1 15 180,5 33 %

300,0 0,0 300,0 0 %

4 100,0 3 474,1 625,9 85 %

150,0 0,0 150,0 0 %

4 599,4 5,8 4 593,6 0 %

250,0 0,0 250,0 0 %

110,0 63,9 46,1 58 %

250,0 0,0 250,0 0 %

4 359,6 1 806,2 2 553,4 41 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / 

PAR
Název akce

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Památky a kulturní zařízení

004-014 02 Výroba krytu na kašnu

Tělovýchova a zájmová činnost

005-001 02 Hřiště

Komunální služby a ostatní činnosti

008-001 02 Nákup pozemků 

008-002 02 Nákup nemovitých věcí

008-010 02 Veřejná zeleň

008-014 02 Obnova hřbitova - studie

Vnitřní správa

100-009 02 Nákup frankovacího stroje

100-014 02 Klimatizace - budova A

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Poskytnuté transfery

Územní rozvoj

Příprava území

003-001 07 11 (10) TI Sokolov (ul. Roháčova)

003-006 07 Jižní lom

003-007 07 Ul. Vítězná - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

003-008 07 Depo III. – dopravní a technická infrastruktura

Komunikace

005-011 07 Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického

005-012 07 Stavební úpravy komunikace a parkoviště v ul. Atletická, Sokolov

005-013 07 Komunikace ul. Karla Havlíčka Borovského

005-019 07 Okružní křižovatka ONO

005-020 07 Opěrná zeď - ul. Košická

005-021 07 Stavební úpravy komunikace Sokolovská na p.p.č. 1525/4

Mosty a lávky

006-001 07 Krejcarová lávka

006-002 07 Revitalizace Antonínských mostů přes řeku

Chodníky a schody

007-001 07 Chodník ul. Závodu míru

007-002 07 Chodník ul. Mičurinova

Cyklostezky

008-003 07 Cyklostezka Jižní lom – Svatava

07 Parkovací domy

Parkovací plochy

010-017 07 Parkovací plochy ul. Nádražní – u budovy ČD

010-018 07 Parkovací plochy ul. Pionýrů – u MŠ

010-023 07 Parkovací plochy ul. Spartakiádní - proti DDM

010-027 07 Parkovací plochy u vodojemu

010-029 07 Parkovací plochy ul. Sv. Čecha

010-030 07 Parkovací plochy ul. Hornická

010-031 07 Parkovací plochy ul. Heyrovského

010-035 07 Demolice objektu č.p. 1419, ul. Hornická, p.p.č. 2250, k.ú. Sokolov
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Upravený

rozp. 2021

Skutečnost

2021
Úspora

Plnění

%

3 400,0 1 393,1 2 006,9 41 %

5 000,0 595,4 4 404,6 12 %

0,6 0,6 0,0 100 %

350,0 152,5 197,5 44 %

200,0 152,5 47,5 76 %

150,0 0,0 150,0 0 %

20 184,1 7 552,7 12 631,3 37 %

19 862,2 7 230,8 12 631,4 36 %

321,9 321,9 0,0 100 %

1 690,0 567,8 1 122,2 34 %

580,0 567,8 12,2 98 %

450,0 0,0 450,0 0 %

460,0 0,0 460,0 0 %

200,0 0,0 200,0 0 %

625,0 573,1 51,9 92 %

90,0 84,7 5,3 94 %

352,0 345,9 6,1 98 %

100,0 63,8 36,2 64 %

40,0 37,8 2,2 95 %

40,0 37,9 2,1 95 %

3,0 3,0 0,0 100 %

12 298,9 6 429,1 5 869,8 52 %

45,0 0,0 45,0 0 %

1 200,0 0,0 1 200,0 0 %

3 400,0 2 894,2 505,8 85 %

3 850,0 3 032,0 818,0 79 %

35,0 34,6 0,4 99 %

3 348,4 48,4 3 300,0 1 %

56,9 56,9 0,0 100 %

52,0 52,0 0,0 100 %

42,4 42,4 0,0 100 %

60,5 60,5 0,0 100 %

96,8 96,8 0,0 100 %

52,0 52,0 0,0 100 %

59,9 59,3 0,6 99 %

234,0 233,0 1,0 100 %

234,0 233,0 1,0 100 %

120,4 120,4 0,0 100 %

120,4 120,4 0,0 100 %

13 954,8 1 601,6 12 353,2 11 %

1 330,0 0,0 1 330,0 0 %

8 700,0 0,6 8 699,4 0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / 

PAR
Název akce

010-036 07
Demolice objektu č.p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p.p.č. 2227 a 2228, 

k.ú. Sokolov

010-037 07
Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 

307, k. ú. Sokolov

010-039 07 Parkovací plochy ul. Mánesova - Slavíčkova

Bezpečnostní opatření v dopravě

011-003 07 Úprava autobusových zastávek

011-004 07 Autobusové zastávky

Čistírna odpadních vod (ČOV)

012-003 07 Intenzifikace ČOV - 2. etapa

012-004 07 ČOV – technické zhodnocení

Vodní hospodářství

013-001 07 Hrušková - oprava vodní nádrže na p.p.č. 772

013-002 07 Hrušková - vodovod 

013-003 07 Hrušková - kanalizace 

013-004 07 Novina - revitalizace vodní nádrže p.č. 1/14

Mateřské školy

014-011 07 MŠ, ul. Pionýrů - zateplení a odvětrávání skladu nářadí, vzduchotechnika

014-013 07 Mateřské školy - herní plochy

014-014 07 MŠ, ul. Alšova - instalace stříšek nad vchody do MŠ

014-016 07
Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527 - retence 

dešťových vod

014-017 07 Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - retence dešťových vod

014-018 07 Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344  - Rekonstrukce zahrady MŠ

Základní školy

015-022 07 Základní školy - odvádění dešťových vod

015-024 07 ZŠ, ul. Pionýrů - úprava zahrady a rekonstrukce skleníku

015-028 07 ZŠ, ul. Běžecká - rekonstrukce střešního pláště - pavilon 3

015-029 07 Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod

015-030 07 Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 - retence dešťových vod

015-031 07
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 - výstavba bezbariérového přístupu 

pro handicapované žáky do budovy 1. stupně

015-032 07 ZŠ Běžecká Sokolov – multimediální jazyková učebna pro žáky 1.stupně

015-033 07 ZŠ Křižíkova Sokolov – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání

015-034 07
ZŠ Švabinského Sokolov - multimediální jazyková učebna pro žáky 

2.stupně

015-035 07
ZŠ Švabinského Sokolov – odborná učebna přírodovědných předmětů pro 

žáky 2.stupně

015-036 07
ZŠ Pionýrů Sokolov – fyzikálně přírodovědná učebna a multimediální 

jazyková učebna pro žáky 2.stupně

015-037 07 ZŠ Rokycanova Sokolov – učebna přírodovědných předmětů

015-038 07 ZŠ Rokycanova Sokolov – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání

Dům dětí a mládeže

016-003 07 DDM - zahradní altány pro akce a činnosti pro volně příchozí

Městský dům kultury

018-003 07 Výměna dveří za protipožární

Areál Baník

021-009 07 Multifunkční objekt v areálu Baník Sokolov

021-014 07 Zimní stadion - střecha
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Upravený

rozp. 2021

Skutečnost

2021
Úspora

Plnění

%

1 394,8 1 340,0 54,8 96 %

90,0 85,9 4,1 95 %

1 440,0 175,1 1 264,9 12 %

1 000,0 0,0 1 000,0 0 %

58,1 58,1 0,0 100 %

58,1 58,1 0,0 100 %

37,1 37,0 0,1 100 %

37,1 37,0 0,1 100 %

24,0 23,6 0,4 98 %

24,0 23,6 0,4 98 %

92 778,3 66 657,9 26 120,4 72 %

67 591,3 66 594,3 997,0 99 %

24 437,0 63,6 24 373,4 0 %

750,0 0,0 750,0 0 %

498,0 490,5 7,5 98 %

360,0 353,1 6,9 98 %

138,0 137,4 0,6 100 %

8 357,1 6 278,5 2 078,6 75 %

8 357,1 6 278,5 2 078,6 75 %

3 502,1 2 267,3 1 234,8 65 %

4 855,0 4 011,2 843,8 83 %

2 750,0 2 750,0 0,0 100 %

2 750,0 2 750,0 0,0 100 %

1 000,0 1 000,0 0,0 100 %

750,0 750,0 0,0 100 %

1 000,0 1 000,0 0,0 100 %

477,2 477,2 0,0 100 %

86,8 86,8 0,0 100 %

86,8 86,8 0,0 100 %

290,4 290,4 0,0 100 %

290,4 290,4 0,0 100 %

50,0 50,0 0,0 100 %

50,0 50,0 0,0 100 %

50,0 50,0 0,0 100 %

50,0 50,0 0,0 100 %

10 150,0 9 633,6 516,4 95 %

1 650,0 1 133,6 516,4 69 %

600,0 249,5 350,5 42 %

700,0 636,8 63,2 91 %

150,0 150,0 0,0 100 %

200,0 97,3 102,7 49 %

8 500,0 8 500,0 0,0 100 %

5 500,0 5 500,0 0,0 100 %

2 000,0 2 000,0 0,0 100 %

1 000,0 1 000,0 0,0 100 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / 

PAR
Název akce

021-016 07 Areál Baník - pořízení časomíry

021-017 07 Areál Baník - retenční nádrž

021-018 07 Areál Baník – revitalizace skateparku 

021-019 07 Areál Baník - míčová hala

Městská sportoviště

022-001 07 Fotbalové hřiště v ul. Jednoty

Inženýrské sítě

023-001 07 Veřejné osvětlení

Komunální služby

024-006 07 Stanoviště podzemních kontejnerů

Bytové a nebytové prostory

025-005 07 Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově

025-012 07 Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Chelčického 1310 - 1311

025-014 07 Výrobně – skladovací hala

MĚSTSKÁ POLICIE

46 Kamerový monitorovací systém

46 Záchytné zařízení pro zvířata

ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA

Správa IT

050-001 51 Programové vybavení 

050-002 51 Hardware 

ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSTVÍ

Finance

003-002 54 Dotace - NEMOS SOKOLOV s.r.o.

003-006 54 Příplatek společníka - Koupaliště Michal, s.r.o.

003-007 54 Dotace - Nemocnice Sokolov s.r.o.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

008-003 20 Pořízení elektrické horkovzdušné pece do školní jídelny

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055

013-003 16 Pořízení konvektomatu do školní kuchyně

Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746

015-001 28 Nákup plynového sporáku s elektrickou troubou

Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650

016-001 26 Školní zahrady - pořízení dopadové plochy

SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Sokolovská bytová Sokolov s.r.o.

001-024 11
Přestavba vybraných nízkonákladových bytů na bezbariérové - 

Komenského 113, J.z Poděbrad 2046

Příplatek společníka

001-033 11 Jelínkova 1866/33 - rekonstrukce b.j. v prodaném domě

001-035 11 Poláčkova 2048 - rozdělení rozvodů SV a TUV vč. měření

11 Příplatek společníka - SB - Sokolovská chráněná s.r.o.

001-036 11 Slovenská 1779 - provozovna občerstvení
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002-001 11 Příplatek společníka - SB - krytý bazén

002-002

002-003 11 Příplatek společníka - SB - Staré náměstí 133 - Egerius



Upravený

rozp. 2021

Skutečnost

2021
Úspora

Plnění

%

276 415,1 169 876,4 106 538,7 61 %

28 833,1 18 989,5 9 843,6 66 %

225 349,7 131 257,1 94 092,6 58 %

498,0 490,5 7,5 98 %

8 357,1 6 278,5 2 078,6 75 %

2 750,0 2 750,0 0,0 100 %

477,2 477,2 0,0 100 %

10 150,0 9 633,6 516,4 95 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / 

PAR
Název akce

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

02 ODBOR SPRÁVY MAJETKU

07 ODBOR ROZVOJE MĚSTA

46 MĚSTSKÁ POLICIE

51 ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA

54 ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSTVÍ
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MUSO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MUSO SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM



Ukazatel

Č. akce 

(projektu)

EDS/SMVS

Účelový znak Číslo jednací
Čerpáno

k 31. 12. 2021

Vráceno v 

průběhu roku na 

účet kraje

Skutečně použito

k 31. 12. 2021

Předepsaná výše 

vratky dotace při 

finančním 

vypořádání

a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

A.1 Dotace celkem 18 289 676,00 1 402 736,94 15 887 169,57 999 769,49

Podpora terénní sociální práce 04428 300 000,00 0,00 297 521,00 2 479,00

Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí
13011 12 938 355,00 1 338 000,00 11 301 217,51 299 137,49

Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní 

ochrany dětí)
13015 3 104 662,00 0,00 2 564 318,00 540 344,00

Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních 

úřadech
13018 119 082,00 0,00 119 082,00 0,00

Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních 

služeb zřízených a provozovaných obcemi
13351 252 882,00 0,00 252 882,00 0,00

1
6 Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 

314080 - neinvestice
14032 616 000,00 0,00 518 191,00 97 809,00

Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, 

které zřídily obecní policii nebo městskou policii, na podporu 

mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 

2021 v souvislosti s epidemií Covid – 19

14036 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00

Program péče o krajinu 15091 81 615,00 0,00 81 615,00 0,00

Podpora vzdělávání cizinců ve školách 33075 14 080,00 11 169,20 2 910,80 0,00

Kulturní aktivity 34070 89 000,00 0,00 89 000,00 0,00

Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021 98033 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu 

České republiky
98071 609 000,00 53 567,74 555 432,26 0,00

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací 

a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa



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

501-spotřeba materiálu 778 373 686 662 425 712 1 166 1 535 958 3 190 2 375 1 768 188 405 1 008 631 1 278 18 138

502-energie celkem 439 301 404 459 308 417 967 2 617 1 942 3 857 2 946 1 692 657 364 1 027 658 3 280 22 335

504-prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 18 0 46 0 0 0 0 0 0 707 771

511-opravy a udržování 158 80 48 33 115 135 279 490 288 277 241 109 393 20 18 0 1 097 3 781

512-cestovné 5 9 0 0 0 0 10 1 8 4 11 21 8 7 8 0 6 98

513-náklady na reprezentaci 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0 7 1 5 1 4 0 77 120

518-ostatní služby 447 330 333 377 323 336 563 1 947 2 843 2 667 2 455 1 656 508 1 183 702 817 8 113 25 600

521-mzdové náklady 44 126 26 97 57 43 85 935 524 440 877 560 188 397 5 590 2 266 9 985 22 240

524-zákonné soc.poj. 9 17 2 6 15 13 16 216 83 123 253 141 19 34 1 863 737 2 895 6 442

525-jiné sociální pojištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 15 12 23 71

527-zákonné sociální náklady 65 19 40 47 34 38 108 63 100 126 205 119 85 20 243 42 281 1 635

528-jiné sociální náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 55 0 74

531-daň silniční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

538-jiné daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4

541+542- pokuty a penále 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16

547-manka a škody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

549-ostatní náklady z činnosti 0 0 22 64 1 0 115 6 1 692 69 337 2 0 1 7 51 52 2 419

551-odpisy invest. majetku 29 14 18 31 34 7 50 43 44 169 124 58 122 108 27 161 1 432 2 471

557-náklady z vyřazených pohledávek 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

558-náklady z drob.dlouhodobého majetku 150 64 85 26 24 140 150 394 231 447 255 231 279 129 129 893 480 4 107

563-kurzové ztráty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 116

569-ostatní finanční náklady 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 21 0 0 0 0 51

572 - Náklady vybraných institucí na transfery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

celkem - náklady 2 132 1 333 1 669 1 802 1 336 1 841 3 510 8 319 8 713 11 423 10 107 6 358 2 492 2 669 10 642 6 324 29 827 110 497

VÝNOSY 1. MŠ 3.MŠ 5.MŠ 7. MŠ 8.MŠ 10.MŠ 13.MŠ 1. ZŠ 2.ZŠ 5. ZŠ 6. ZŠ 8. ZŠ ZUŠ DDM MK SSS MDK CELKEM

601-tržby za vl.výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 420 0 0 0 0 0 0 0 1 420

602-tržby ze služeb 733 487 748 732 472 846 1 137 1 412 1 420 1 345 2 044 1 439 3 1 177 246 297 4 207 18 745

603-tržby ze služeb (pronájmy) 0 23 0 0 0 0 67 157 228 446 739 275 39 23 0 0 1 637 3 634

604-tržby za prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 18 0 14 0 0 0 1 0 0 1 056 1 089

609-jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 0 0 0 0 996

644-výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

648-čerpání fondů 267 64 9 2 91 65 78 94 49 880 55 47 55 142 73 0 3 423 5 394

649-ostatní výnosy z činnosti 64 71 61 180 90 45 272 321 1 388 430 864 312 0 75 455 105 620 5 353

662-úroky 0 0 0 0 0 0 0 8 14 10 3 0 2 0 1 1 3 42

663-kurzové zisky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

672-dotace zřizovatele 1 122 751 1 070 1 164 693 1 097 1 971 5 612 5 867 7 340 6 930 4 525 1 636 1 871 9 986 7 152 19 216 78 003

672-dotace ostatní ÚSC, SR 0 0 0 0 0 0 0 811 0 0 0 0 344 0 0 1 826 267 3 248

celkem - výnosy 2 186 1 396 1 888 2 078 1 346 2 053 3 525 8 433 8 966 11 885 10 635 6 598 3 075 3 289 10 761 9 381 30 432 117 927

HV po zdanění 54 63 219 276 10 212 15 114 253 462 528 240 583 620 119 3 057 587 7 412

dotace na investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

591-daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18

Poznámka:  údaje byly čerpány z rozborů hospodaření a účetních výkazů jednotlivých příspěvkových organizací

1
7

Přehled hospodaření příspěvkových organizací ve vztahu ke zřizovateli k 31.12.2021 (v tis.Kč)



FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK  2021 (v Kč) - MATEŘSKÉ ŠKOLY

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 53 564,84 63 310,50 219 332,84 275 730,73 10 401,58 212 211,81 14 997,25

(ve vztahu ke zřizovateli)

2.
odvod nevyčerpaných neinvestičních 

účelových prostředků
51 940,95 33 899,83 32 648,90 48 823,72 793,91 82 402,30 384,00

(energie, ostatní účelové prostředky)

3. hospodářský výsledek  1 623,89 29 410,67 186 683,94 226 907,01 9 607,67 129 809,51 14 613,25

po odvodu účelových prostředků (1.-2.)

4. příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:

fond odměn 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rezervní fond 1 623,89 29 410,67 181 683,94 226 907,01 9 607,67 129 809,51 14 613,25

5. fond investic                                             

a.
převod finančních prostředků z rezervního 

fondu do fondu investic

b.
odvod nevyčerpaných účelových prostředků 

z fondu investic
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FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK  2021 (v Kč) - ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. ZŠ 2. ZŠ 5. ZŠ 6. ZŠ 8. ZŠ ZUŠ

Pionýrů Rokycanova Běžecká Švabinského Křižíkova Staré náměstí

1. hospodářský výsledek 113 586,08 253 257,57 462 433,44 527 594,23 239 845,88 582 752,02

(ve vztahu ke zřizovateli)

2.
odvod nevyčerpaných neinvestičních 

účelových prostředků 
43 717,84 99 465,04 452 383,16 113 782,22 238 186,70 582 752,02

(energie, školní výdejna jídel, ostatní účelové 

prostředky)

3. hospodářský výsledek  69 868,24 153 792,53 10 050,28 413 812,01 1 659,18 0,00

po odvodu účelových prostředků (1.-2.)

4. příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:

fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rezervní fond 69 868,24 153 792,53 10 050,28 413 812,01 1 659,18 0,00

5. fond investic   

a.
převod finančních prostředků z rezervního 

fondu do fondu investic
250 000,00

b.
odvod nevyčerpaných účelových prostředků            

z fondu investic
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Městský dům 

kultury 

Městská 

knihovna
Sociální služby 

Dům dětí a 

mládeže 

 ul. 5. května ul. Staré náměstí ul. Komenského ul. Spartakiádní

1. 2. 3. 4.

1. hospodářský výsledek 586 932,66 118 697,38 3 056 796,78 620 261,21

(ve vztahu ke zřizovateli)

2.
odvod nevyčerpaných neinvestičních účelových 

prostředků
586 932,66

(jmenovité akce, ostatní účelové prostředky)

3. hospodářský výsledek  0,00 118 697,38 500 000,00 0,00

po odvodu účelových prostředků (ř.1.- ř.2.)

4. příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:

fond odměn 0,00 50 000,00 0,00 0,00

rezervní fond 0,00 68 697,38 500 000,00 0,00

*

5. fond investic                                         

a.
převod finančních prostředků z rezervního fondu 

do fondu investic

b.
odvod nevyčerpaných účelových prostředků            

z fondu investic

2
0

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK  2021 (v Kč) - ostatní

0,00 2 556 796,78 620 261,21

* rezerva na případné odchylky od projektem předpokládané energetické náročnosti budovy 



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 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 (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

pro územní samosprávný celek
město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov

(dále jen „územní celek“)
za období od 1.1. 2021 do 31.12. 2021

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Orgán územního celku oprávněný jednat Renata Oulehlová, starostka
jeho jménem
Auditor Ing. Miroslav Gross, ev. č. 0997

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst.
7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona ě. 93/2009 Sb., o auditorech a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání: Sokolov

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření provedeno v sídle územního celku ve dnech: 20. 10. 2021,
23. 11.2021,30. 11.2021, 14. 12. 2021

Závěrečné přezkoumání proběhlo v sídle územního celku ve dnech: 9. 3. 2022

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem:
Označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení:
seznámení s usneseními orgánů města - 18. 10. 2021
Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a
den provedení: prohlášení k inventarizaci - 14. 3. 2022
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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 operací, 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

přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

d) stav pohledávek a 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,
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4

rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

II. 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.
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III. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a
finančních výkazech, je odpovědný územní celek.
Úlohou auditora je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem
přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na územním celku nezávislý a splnil jsem i
další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsem splnil požadavky
týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.
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 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsem povinen naplánovat a provést
přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření územního
celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

IV. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ
Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a
vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od
postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou
auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž
je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních)
chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní
systém územního celku Sokolov. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a
významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání
hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky
poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního
celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci
přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další
informace, které nejsou součástí tohoto označení.

V. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsem nezjistil žádnou
skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech
významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, aby auditor ve zprávě uvedl
závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení
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systém územního celku Sokolov. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a 
významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání 
hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky 
poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního 
celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci 
přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další 
informace, které nejsou součástí tohoto označení.

V. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsem nezjistil žádnou 
skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech 
významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření 
uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, aby auditor ve zprávě uvedl 
závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení
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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 (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku
jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA
Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů, upozorňuji na následující případná rizika, která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti:
Nebyla zjištěna.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU
A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO
CELKU
Podíl pohledávek na rozpočtu

A Vymezení pohledávek 18 093 659 Kč

B Vymezení rozpočtových příjmů 697 516 617 Kč

A/B * 100% Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 2,59 %

V souladu s metodikou jsou zahrnuty do poměrového ukazatele dlouhodobé pohledávky
splatné v následujícím roce. Jedná se o pohledávky ve výši 10 592 Kě.
Celková hodnota dlouhodobých pohledávek uvedených v rozvaze č. položky A IV., sloupce
3 činí 10 592 Kč.

Podíl závazků na rozpočtu

C Vymezení závazků 33 042 809 Kč

B Vymezení rozpočtových příjmů 697 516 617 Kč

C/B * 100% Výpočet podílu závazků na rozpočtu 4,74 %

Celková hodnota dlouhodobých závazků uvedených v rozvaze č. položky D II., sloupec 1

činí 9 741 Kč, z toho žádné nejsou splatné v roce 2022 a v souladu s metodikou nebyly proto
závazky zahrnuty do výpočtu ukazatele.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D Vymezení zastaveného majetku 16 429 777 Kč

Str. 4

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 (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku 
jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA
Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve 
znění pozdějších předpisů, upozorňuji na následující případná rizika, která mohou mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti:
Nebyla zjištěna.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU 
A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO 
CELKU
Podíl pohledávek na rozpočtu

A Vymezení pohledávek 18 093 659 Kč

B Vymezení rozpočtových příjmů 697 516 617 Kč

A/B * 100% Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 2,59 %

V souladu s metodikou jsou zahrnuty do poměrového ukazatele dlouhodobé pohledávky 
splatné v následujícím roce. Jedná se o pohledávky ve výši 10 592 Kě.
Celková hodnota dlouhodobých pohledávek uvedených v rozvaze č. položky A IV., sloupce
3 činí 10 592 Kč.

Podíl závazků na rozpočtu

C Vymezení závazků 33 042 809 Kč

B Vymezení rozpočtových příjmů 697 516 617 Kč

C/B * 100% Výpočet podílu závazků na rozpočtu 4,74 %

Celková hodnota dlouhodobých závazků uvedených v rozvaze č. položky D II., sloupec 1 
činí 9 741 Kč, z toho žádné nejsou splatné v roce 2022 a v souladu s metodikou nebyly proto 
závazky zahrnuty do výpočtu ukazatele.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D Vymezení zastaveného majetku 16 429 777 Kč

Str. 4



E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 4 033 042 254 Kč

D/E* 100% Výpočet podílu zastaveného majetku na 
celkovém majetku

0,41 %

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO 
PŘÍJMU ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO 
PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abych ve zprávě uvedl výrok o tom, že dluh územního celku 
nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě 
jsem povinen uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové 
roky - negativní.

VI. DALŠÍ INFORMACE
Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření za předchozí kalendářní rok bylo uzavřeno bez zjištěných chyb a 
nedostatků.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2021 jsem nezjistil v rámci dílčího 
přezkoumání žádné chyby a nedostatky.

Vyhotoveno dne 31.3. 2022

Ing. Miroslav Gross 
auditor, oprávnění č. 0997 
Keřová 356/7 
Karlovy Vary
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Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne 31.3. 2021

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva územního celku dne jfl

předseda finančního výboru



Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením
auditor ověřil (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních
předpisů)

Příloha B Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10
odst. 3 písm. b) a c) zákona ě. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných
materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Příloha C Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem dle
požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha D Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření
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PřílohaA

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil
soulad (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních předpisů)

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posoudil soulad hospodaření s následujícími
právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

• zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,

• vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních
rad regionů soudržnosti,

• zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
• zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

korporacích),
• zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,

• zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími
prováděcími právními předpisy:
vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ě.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky,
vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných
účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a
o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o
účetních záznamech),
českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

• zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
• zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů,
• zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů,

• zákonem ě. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
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Příloha B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b)
a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá
zjištění vycházejí

Při ověřování nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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Příloha C

Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem dle požadavku 
ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Stanovisko města Sokolov k návrhu zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2021.

V souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění, sděluji, že nemám 
námitky k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Sokolov za rok 2021.

V Sokolově dne 22.3. 2022

Renata Oulehlo'

Str. 10



Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Rozvaha k 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO, období roku 2021
Příloha k 31. 12. 2021
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2021
Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2021
Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a
jiných osob k 31. 12. 2021
Obratová předvaha k 31. 12. 2021
Účtový rozvrh platný pro rok 2021
Usnesení RM, ZM Sokolov v roce 2021
Zápisy z finančního a kontrolního výboru v roce 2021
Úřední deska 2021
Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ust. § 10 odst. 4 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb.
Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové
roky
Rozpočet pro rok 2021 schválený ZM 10. 12. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu města Sokolov na roky 2023-2026 schválený ZM 9. 12. 2021
Chronologický přehled rozpočtových opatření 2021
Rozpočtová opatření přijímaná ZM Sokolov v roce 2021 - kontrola návaznosti na účetnictví
rozpočtové opatření č. 210001, schválené ZM 25. 2. 2021, č. 210005, schválené ZM 23. 9.
2021
Závěrečný účet města Sokolov za rok 2020 schválený ZM 24. 6. 2021 bez výhrad
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního
rozpočtu nebo státních finančních aktiv za rok 2021
Finanční vypořádání dotace na činnosti vykonávané v agendě sociálně právní - ochrany dětí
za rok 2021
Vyúčtování nákladů - konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Podpora prevence kriminality Sokolov - Asistenti prevence kriminality 2021
Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu města Sokolov,
ZM 19. 9. 2019
Veřejnoprávní smlouva č. 51022021/s, ZM 25. 2. 2021
Veřejnoprávní smlouva č. 511382021/s, RM 9. 6. 2021
Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu města
Sokolova, ZM 10. 12. 2020
Veřejnoprávní smlouva 52022021 /so, ZM 29. 4. 2021
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Sokolov, RM 24. 7. 2019
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Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
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Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitosti
Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování
digitalizovaných fotografií a podpisů - poskytovatel CENDIS, s. p., Praha 1

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1370/2011 - budoucí
povinný Povodí Ohře, státní podnik
Smlouva o účasti na PROGRAMU 129 120 č. 263/2011 „Protipovodňová ochrana Sokolova
na Lobezském potoce“ - správce programu ČR-Ministerstvo zemědělství
Smlouva o podmínkách zabezpečování protipovodňové ochrany č. 1178/2011 - poskytovatel
Povodí Ohře, státní podnik
Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách zabezpečování protipovodňové ochrany č. 1178/2011
Smlouva o umístění technického umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat
pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji s nosičem dat s biometrickými údaji -
poskytovatel STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 609/2019, 620/2019, 755/2019,
929/2019, 1172/2019 - Povodí Ohře, státní podnik
Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. 1175/2011 - budoucí dárce Povodí Ohře, státní
podnik
Smlouva o nájmu 229 124/2020 Lesy České republiky, státní podnik
Nájemní smlouva k pozemkům dotčených výstavbou nové lávky 1368/2011, nájemní smlouva
k pozemku dotčenému výstavbou cyklostezky 923/2020 - Povodí Ohře, státní podnik
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku dotčenému výstavbou
cyklostezky 57550/2019-025 - České dráhy, a.s.
Smlouva na společné užívání vestibulu, chodby, schodiště aWC v budově Nádražní č.lp. 108,
Sokolov - SML/1374/2019/OSM - Správa železniční dopravní cesty, státní podnik
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti cesty a stezky a umístění stavby z 27. 7.
2016 - Antonínské mosty- Povodí Ohře (620/2016)
Smlouva o nájmu 229 124/2020 Lesy České republiky
Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy, Ústav pro
hospodářskou úpravu lesů
Smlouva o spolupráci č. SML/308/2021/OSM, Správa železniční dopravní cesty, s.p.
Kupní smlouva č. SML/220/2021/OSM, Správa železniční dopravní cesty, s.p.
VS 06.4 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu RM 4. 4. 2018, účinnost od
1. 5. 2018
Veřejná zakázka Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod - výběr
TDI
Veřejná zakázka ZŠ Švabinského - oprava soc. zařízení 2. stupně
Veřejná zakázka Ul. Vítězná, Sokolov - výstavba dopravní a technické infrastruktury,
projekční práce
Veřejná zakázka Chodník podél komunikace III/00630, k.ú. Těšetice
Veřejná zakázka opakovaná dodávka kancelářských potřeb a drogistického zboží, RM 23. 10.
2019
Směrnice o evidenci a vymáhání pohledávek schválená Radou města Sokolov dne 15. 5. 2018
Spis vymáhané pohledávky Sp. zn. 15251/2005, MUSO/85260/2019/OPŽÚ/LASI,
MUSO/115591/2019/OPŽÚ/MAPL,MUSO/115113/2019/OPŽÚ/MAPL,
MUSO/114413/2019/OPŽÚ/RAFI,MUSO/108406/2019/OPŽÚ/MAPL,
č.j. 008-TNE-SBXS, 008-VD9-SBXS, 008-ZS7-SBXS, 008-Z9X-SBXS, 008-ZST-SBXS,
008-CTB-SBXS, 008-X5X-SBXS, 009-ONC-SBXS
Smlouva o zřízení služebnosti č. sm. 311440561, SML/243/2021/OSM
Smlouva o zřízení služebnosti č. sm. 311440661, SML/249/2020/OSM
Smlouva o zřízení služebnosti č. sm. 311440579, SML/160/2021/OSM
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Zpráva právního zástupce
Přehled zastaveného majetku k 31. 12. 2021
VS 03.12 Inventarizace majetku a závazků - účinnost od 1. 8. 2017
Plán inventur pro rok 2021
Inventumí soupisy majetku a závazků k 31. 12. 2021
Zápis o výsledku inventarizace za rok 2021
Výdaje, účetní doklady období 3, 5, 8/2021
Příjmy, účetní doklady období 1. 3. - 25. 3. 2021, 1. 6. - 10. 6. 2021
Pokladní doklady období 10. 8. 2021 - 7. 9. 2021
VS 03.1 Oběh účetních dokladů, účinnost od 1. 12. 2019
Ev. karta majetku inv. č. S00000000412, 430, 415, 413, 431, 1020, B0000000019, 215
Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti k 30. 9. 2021
Depozitní účet období 7 - 9/2021
Zachycení „velkých oprav“ domovního fondu, období 2021

Statutární orgán prohlašuje, že v hodnoceném období město Sokolov nemělo náplň pro body
přezkumu hospodářem týkající se nákladů a výnosů podnikatelské činnosti, nebyly zřízeny
žádné peněžní fondy. Město Sokolov v hodnoceném období neučinilo žádné 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,
nehospodařilo ani nenakládalo s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.
V hodnoceném období město Sokolov nepřijalo ručení za závazky fyzických a právnických
osob ani neuzavřelo zástavní smlouvu týkající se movitých a nemovitých věci ve prospěch
třetích osob.
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Advokátní kancelář 
JUDr. Václav Krondl a spol.

Jiráskova 2 
360 01 Karlovy Vary 

    
 

Město Sokolov 
Ing. Barbora Bardonová 
Rokycanova 1929 
356 01 Sokolov

V Karlových Varech dne 22.2.2022

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší žádosti ze dne 3.2.t.r. o vyjádření k provádění přezkoumání hospodaření Města Sokolov za rok 
2021 sděluji k jednotlivým otázkám nám kladeným podle stavu k 31.12.2021 níže uvedené skutečnosti:

1) Pohledávky, které nám byly předány se snažíme vymáhat, aby nedošlo k jejich promlčení.

V současné době vedeme 6   případů svěřených do civilního řízení k vymáhání Městským 
úřadem Sokolov.
Zároveň vedeme ve prospěch Města Sokolov pohledávky, které naší AK předala společnost Sokolovská bytová 
s.r.o., a to:
-18 žalob k vymáhání dlužných pohledávek,
-18 insolvenčních řízení v roce 2020,
- celkem však 73 insolvenčních řízení je v běhu s roky minulými, kde Město Sokolov vystupuje jako věřitel.

Dále k 31.12.2021 je v běhu cca 1.035 případů žalob, které se nacházejí buď v nalézacím nebo v exekučním řízení 
(u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla - od roku 2001 do roku 2007 a JUDr. Ivo Luhana - od 1.2.2008 dosud).

2) Pokud jde o informaci o probíhajících řízeních, odkazuji na na bod 1), přičemž u těchto sporů mi není známo, 
že by musely být vynaloženy další náklady, vyjma případů:

616 436  
- oprava zámkové dlažby a obrubníků - poškození
- odhad výše škody 22.079 Kč
- připiš AK z 24.8.2021 - návrh na podání TO na neznámého pachatele

616415  
- věc úmrtí p.  v bývalém depu ČD Sokolov,
- věc nyní řeší PČR KV pod čj. KRPK-84147/TČ-2020-190 972
- byla založena AK plná moc na PČR - po konzultaci věc řeší město, nikoliv AK
- zaujetí stanoviska AK ke zpracované odpovědi MÚ Sokolov pro PČR 8.12.2020



616 545 
- závazek, jenž na ně přešel v rámci dědickém řízení po zemřelém    vzniklý v rámci jeho 
odpovědnosti za škodu způsobenou vadami jím dodaného zaměření objektu čp. 134 a 135 Staré náměstí Sokolov 
na     
- v důsledku vad Díla bylo nutné Projekt přepracovat. Tímto vznikly vícenáklady ve výši 138 036,80 Kč a byla 
pro tuto částku podána 11.8.2021 žaloba
- je nařízeno ústní jednání na 1.3.2022

616 609  
- 7.2.2022 výzva k vyklizení bytu do 18.2.2022
- bude podána žaloba

613 822 
- 2.12.2021 podána žaloba pro úhradu 31.815 Kč
- vydán platební rozkaz čj. 8 C 205/2021-23
- žalovaný podal odpor (AK přes žádost na soud jeho odůvodnění doposud neobdržela)

613 822 
3.12.2021 podána žaloba na vyklizení části parcely
- řízení u OS Sokolov pod čj. 33 C 369/2021
- zatím není rozhodnuto

613 822 
- 11.1.2022 podána žaloba na odstranění věcí
- řízení u OS Sokolov pod čj. 8 C 11/2022
- zatím není rozhodnuto

616 567  
- dle vydaného trestního příkazu čj. 6T 33/2021-156 (poškození věcí) je vedeno exekuční řízení pro vymožení 
pohledávky 361.070 Kč pod čj. 099 EX 3755/21-13 u exekutorského úřadu JUDr. Ivo Luhana

616 070  
- věc o odstranění stavby a úhrady 10.000 Kč,
- věc je vedena u OS Sokolov pod sp.zn.: 12 C 142/2019
- řízení bylo přerušeno do doby pravomocného skončení věci pod čj. 11 C 437/2020 (616 439)

616 411  
- věc o přikázání pozemku
- věc je vedena pod sp.zn.: 11 C 293/2020 u OS Sokolov
- při ústním jednání dne 17.2.2021 bylo vyhlášeno usnesení o přerušení řízení do doby pravomocného skončení 
věci 11 C 437/2020 (616439)

616 439 
- věc o určení vlastnictví k nemovitosti
- podklady k věci obdržela AK 11.1.2021
- dne 11.11.2020 podala žalobkyně k OS Sokolov žalobu pro určení vlastnictví k nemovitosti, kdy na žádost soudu 
AK odeslala vyjádření k žalobě dne 21.1.2021
- dne 8.10.2021 vydán rozsudek čj. 11 C 437/2020-72 do kterého AK podala odvolání
- dne 26.1.2022 vydáno usnesení KS Plzeň čj. 61 Co 13/2022-92 o zrušení rozsudku a vrácení k soudu OS Sokolov 
k dalšímu řízení



616 529  
- žádost o odškodnění za spadlou větev ze stromu,
- 30.8.2021 výzva paní  o upřesnění specifikace odškodnění,
- 2.9.2021 odpověď od oznamovatelky (s žádostí o radu jak postupovat),
- telefonicky hovořeno s oznamovatelkou, kdy přislíbila zaslat specifikaci vzniklé škody,

616 605  
- odtah vozidel
- 10.2.2022 byl proveden odtah vozidel MÚ Sokolov
- 14.2.2022 výzva AK   k doložení písemných objednávek
- ke dni 27.2.2022 nebylo protistranou doposud nikterak reagováno

613 546 Sokolov x KEY Investments s.r.o.
- společnost v úpadku, prohlášen konkurz. Škoda vzniká odvozeně od škod způsobených v případech VCG, ESP, 
Borsay a Spolek a proto se s nimi i "zdvojuje". Vymožením alespoň částí pohledávek v těchto věcech se tak 
snižuje i škoda zde. Nyní probíhá trestní řízení proti bývalým představitelům společnosti. Ti byli dosud 
nepravomocně odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody a Městu Sokolov přiznána celá přihlášená 
škoda ve výši 34.166.138,61 Kč Městským soudem v Praze.
- obžalovaní jsou však dle dosud zjištěných informací v rámci trestního řízení relativně nemajetní a vzhledem k 
celkové škodě atakující hranici 1 mld. Kč. se nedá očekávat významnější uspokojení

- dne 6. 8.2020 bylo rozhodnuto Městským soudem v Praze čj. 47 T 6/2015
- obžalovaným        bylo uloženo uhradit společně a nerozdílně 
majetkovou škodu ve výši 21 442 403,55 Kč, kdy se zbytkem nároku na náhradu majetkové škody soud odkázal 
na řízení ve věcech občanskoprávních

613 340 Sokolov x Borsav
- společnost v úpadku, prohlášen konkurz. Město Sokolov přihlášeno s pohledávkou ve výši 944.460,- Kč. 
Společnost fakticky "vytunelována",
- na den 24.1.2022 byla sjednána schůze věřitelů, kdy je očekáváno brzké ukončení konkurzu, jednalo se o žádosti 
na vyjmutí některých položek z majetkové podstaty
- do konce dubna 2022 by měl podat insolvenční správce zprávu o své činnosti
- vzhledem ke stavu insolvenčního řízení nelze očekávat významnější uspokojení pohledávky

614842 Sokolov x Via Chem Group
- insolvenční řízení - pohledávka byla prodána,
- v 10/2019 měl KS České Budějovice navrátit složené jistoty.
- AK není známa informace, zda KS České Budějovice navrátil složenou jistotu na účet č. 19-521391/0100 u 
Komerční banky, a.s., Praha.

3) Není mi známo, že by na vlastnictví města byly vázány záruky, zástavy nebo jiné podmínky.

4) Soudní spory vedené proti městu s event, negativním dopadem - nejsou nám známy ke konci sledovaného 
období další případy:

5) Viz bod 1)

6) Není mi známo nic o předpokládaných soudních sporech, budoucích zástavách apod.

S úctou JUDr.
Václav
Krondl

Digitálně podepsal 
JUDr. Václav Krondl 
Datum: 2022.02.24 
09:41:36+01'00'

JUDr. Václav Krondl



2021 2020

61 485,00 55 395,00

61 485,00 55 395,00

560 365,00 605 382,00

199 541,00 215 432,00

8 687,00

56 455,00 61 120,00

3 823,00

270,00 198,00

3 910,00 3 320,00

26 851,00 40 710,54

35 569,18 31 065,90

8 528,00 8 528,00

6 540,24 6 430,68

910 539,42 972 187,12

-849 054,42 -916 792,12

VÝDAJE CELKEM

SALDO = příjmy - výdaje

ČerpáníPOLOŽKA

Služby elektronických komunikací

Nákup materiálu

Nákup služeb

Opravy a udržování

Pohonné hmoty a maziva

Pojištění vozidla

Městská policie - celkem

Platy zaměstnanců

Sociální a zdravotní pojištění

Náhrady mezd v době nemoci

Sociální fond - Úz 017 (měsíční paušál + ošatné + stravenky)

Drobný dlouhodobý hmotný  majetek

PŘÍJMY CELKEM

VÝDAJE

PŘÍJMY

Městská policie

Příjmy za služby (15 Kč/jízda)

SENIOR EXPRES - přehled příjmů a výdajů (v Kč)



ROK 2021 2020

Provoz (pracovních dní) 246 237

Celkem přepraveno osob 4 099 3 693

Počet ujetých km celkem 13 940 13 487

ø počet ujetých km/den 57 57

ø počet osob/den 17 16

Cena jízdného 15 Kč 15 Kč

Měsíc Počet klientů Počet klientů

Leden 263 442

Únor 286 398

Březen 311 289

Duben 267 177

Květen 318 221

Červen 403 350

Červenec 330 378

Srpen 387 285

Září 422 368

Říjen 405 311

Listopad 405 243

Prosinec 302 231

SENIOR EXPRES


