Úvod k závěrečnému účtu Městyse Suchdolu nad Odrou za rok 2016
Rok 2016 byl rokem, kdy městys Suchdol nad Odrou i přes financování velkých staveb v minulých
letech, a to zejména akcí „Energetické úspory Základní a Mateřské školy v Suchdole nad Odrou“ a
„Kanalizace a ČOV Suchdol nad Odrou – II. etapa“, které byly podpořeny dotacemi z Operačního
programu Životní prostředí (OPŽP) a částečně profinancovány komerčními úvěry (ZŠ 17.219.526,- Kč;
kanalizace 28.576.836,58 Kč), zapojil část vlastních prostředků do dalších investičních akcí. Oba přijaté
úvěry budou významně ovlivňovat hospodaření městyse v dalších letech. Splácení jistiny a úroků
z těchto úvěrů se projevuje již v hospodaření roku 2014 a budou při zachování sjednaného režimu
splácení zatěžovat rozpočet do 30. 6.2028 (ZŠ), resp. do 30. 6.2032 (ČOV).
Pro informaci uvádíme výčet investičních akcí, které byly profinancovány ve sledovaném roce – u
některých se jedná o počáteční inženýrské činnosti, zpracované projekty apod., jiné jsou již
zkolaudovány a předány k užívání:
- výstavba místních komunikací
 nový úsek u dílen městyse – 179.137,61 Kč
 lokalita pro rodinné domky (dále jen „RD“) Záhumení – 1.598.082,50 Kč
 lokalita pro RD „za hasičárnou“ – 34.395,- Kč
 lokalita pro RD Čsl. armády – 679.227,90 Kč
- zpevněné a odstavné plochy, chodníky
 u zbrojnice – 103.403,40 Kč
- vodovodní řady, přípojky
 ul. Za Nádražím – 17.037,- Kč
 lokalita pro RD Záhumení – 631.176,83 Kč
 lokalita pro RD „za hasičárnou“ - 34.395,- Kč
 lokalita pro RD Čsl. armády – 302.828,45 Kč
- kanalizace, přípojky
 lokalita pro RD Záhumení – 1.997.887,61 Kč
 lokalita pro RD „za hasičárnou“ - 55.207,- Kč
 lokalita pro RD Čsl. armády – 632.524,21 Kč
 inženýring a poplatky ke kolaudaci II. etapy – 235.745,- Kč
- místní rozhlas
 rozšíření vedení na ul. Záhumení u lokality pro RD – 110.031,90 Kč
- dětská hřiště
 dokončení v lokalitě Lidická – 12.914,- Kč
 montáž prvků pořízených v r. 2015 – 41.788,50
 nové prvky – 155.441,- Kč (instalace je plánována v r. 2017)
- bytový fond
 rekonstrukce koupelny – 99.349,66 Kč
- nebytové hospodářství
 rekonstrukce provozoven (část) – 928.099,26 Kč
- veřejné osvětlení
 lokalita pro RD Záhumení – 948.800,20 Kč
 lokalita pro RD Čsl. armády – 89.304,95 Kč
- pohřebnictví
 oplocení části katolického hřbitova vč. IV. sektoru kolumbária – 532.827,- Kč
- plynofikace - STL, přípojky
 lokalita pro RD Záhumení – 618.247,49 Kč
 lokalita pro RD „za hasičárnou“ - 13.583,- Kč
 lokalita pro RD Čsl. armády – 227.416,07 Kč
komunální služby
 rekonstrukce budovy dílen městyse (část) – 125.864,92 Kč
 administrace dotace na akci „Přístavba technických služeb) – 261.717,17; poskytnuta dotace
ROP Moravskoslezsko – 2.115.301,08 Kč; celková hodnota díla 2.782.365,07 Kč
 nákup hydraulické plošiny – 375.100,- Kč

činnost místní správy
 projektová dokumentace na akci „Stavební úpravy budovy úřadu městyse“ – 145.200,- Kč
 nákup osobních automobilů Škoda YETI a Citroën BERLINGO – 765.000,- Kč
Byly zahájeny práce na zpracování nového územního plánu, jednotlivé činnosti jsou striktně
rozplánovány na delší období - ve sledovaném roce profinancováno 129.380,- Kč; požadovaná dotace
na jeho pořízení nebyla akceptována.
Opravy a udržování majetku v loňském roce zahrnovaly zejména opravy povrchů místních komunikací
v objemu 858.671,66 Kč; další větší položku v rozpočtu představují opravy rampy a pláště budovy
základní školy – jedná se o odstranění škody po požáru auta na parkovišti – 128.263,71 Kč.
Mimo režim dotace byly uhrazeny přímo z prostředků městyse náklady na výměnu kotle v budově
stadionu TJ Lokomotiva a odvodnění plochy v areálu – 193.352,- Kč. Opravy a údržba bytového fondu
činila ve sledovaném roce 715.945,96 Kč. V rámci rekonstrukce budovy dílen byly některé práce
vyhodnoceny jako opravy, profinancováno 737.176,84 Kč.
Pro splnění požadavků KHS a zlepšení komfortu obsluhy ubytovaných hostů došlo v obnově již
nevyhovujícího kuchyňského zázemí, jeho rozšíření i pro potřeby samotných hostů v celkové výši
117.671,03 Kč.
Další drobnější opravy:
- výměna zadních dveří DKT – 52.009,04 Kč
- výměna WC, elektroopravy a položení PVC v muzeu městyse – 43.679,89 Kč
- opravy a pravidelné údržby čerpadel, dmychadla a elektroopravy – ČOV – 131.267,21 Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pro obnovu nevyhovujícího inventáře DKT bylo pořízeno 80 ks nových stolů v celkové hodnotě
304.000,- Kč; ostatní výdaje na nákup DDHM již byly ve výších srovnatelných s minulými lety.
I přes uskutečněné konsolidované výdaje v objemu 46.534.797,70 Kč na konci roku 2016 vykazovaly
zůstatky bankovních účtů městyse relativně vysoké finanční rezervy volných peněžních prostředků
(základní běžné účty u ČS a.s. a ČNB - 30.032.814,22 Kč), a to s vědomím, že k jejich uvolňování je
potřeba opatrnosti, dokud trvá období udržitelnosti u velkých dotačních akcí (II. etapa kanalizace a
ČOV a zateplení budovy ZŠ - poskytovatel - Státní fond životního prostředí ČR). Během této doby vždy
existuje riziko, že fond v případě dodatečného zjištění porušení smlouvy o podpoře má právo uplatnit
odpovídající postih. Jelikož dotace byla vyplacena v plné výši, krácení by se v takovém případě projevilo
vrácením části finančních prostředků.

