Úvod k závěrečnému účtu Městyse Suchdolu nad Odrou za rok 2017
Rok 2017 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 a částečně profinancovány komerčními úvěry (ZŠ 17.219.526,- Kč; kanalizace 28.576.836,58 Kč),
zapojil část vlastních prostředků do dalších investičních akcí a větších oprav. Oba přijaté úvěry již od roku
2014 významně ovlivňují hospodaření městyse. Splácení jistiny a úroků z těchto úvěrů budou při zachování
sjednaného režimu splácení zatěžovat rozpočet do 30. 6.2028 (ZŠ), resp. do 30. 6.2032 (ČOV).
Výraznými výdaji ve sledovaném období bylo financování 62,66% celkových stavebních, projektových a
souvisejících prací veřejné zakázky Stavební úpravy administrativní budovy úřadu městyse Suchdol nad
Odrou.
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:
- zpevněné a odstavné plochy, chodníky
 Zídka vč. nájezdu a zábradlí u brodu – 20.782,- Kč
 Odvodnění odstavné plochy u budovy provozoven – 44.406,60 Kč
 Odvodnění odstavné plochy u čp. 126 a 375 – 39.646,- Kč
- vodovodní řady, přípojky
 ul. Za Nádražím – 3.570.280,38 Kč
- ČOV a kanalizace
 nákup automobilu Volkswagen Caddy – 47.190,- Kč
- dětská hřiště
 dokončení z r. 2016 - montáž prvků v lokalitách Sokolák, stadion TJ, hráz Kletné – 46.529,40 Kč
- bytový fond
 rekonstrukce koupelen v DPS (9x) a v čp. 498 – 267.000,- Kč
 odvodnění domu a úprava soklové části budovy čp. 171 - 152.946,55 Kč
 rekonstrukční práce bytu č. 2 v čp. 126 – 167.944,85 Kč
- nebytové hospodářství
 rekonstrukce provozoven (dokončení z r. 2016) – 1.873.887,48 Kč
- veřejné osvětlení
 lokalita pro RD Záhumení – 35.690,40 Kč
 lokalita Malá strana - nový úsek u čp. 601 – 71.718,88 Kč
 prodloužení u nákupního střediska – 10.879,72 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 (dokončení z r. 2016) – 369.827,75 Kč
 geometrický plán pro rozdělení pozemků na výstavbu RD v lokalitě Sokolovská – 31.150,- Kč
- činnost místní správy
 stavební a související výdaje na akci „Stavební úpravy administrativní budovy úřadu městyse
Suchdol nad Odrou“ – 7.509.120,43 Kč (část)

Opravy a udržování majetku ve sledovaném roce zahrnovaly zejména:
- opravy povrchů místních komunikací – 124.981,- Kč;
- opravy povrchů chodníků u Restaurace Zlatý důl a autobusové zastávky U podjezdu – 53.175,25 Kč;
- pravidelnou údržbu a opravy zařízení čistírny odpadních vod (čerpadla, dmychadla, míchadla,
elektromotory, kalolis) – 203.813.89 Kč; opravu dešťové kanalizace v ul. Za Nádražím – 423.023,90 Kč;
výměnu části kanalizačních poklopů – 120.275,- Kč; výměnu střešní krytiny na budově ČOV I. etapa
(částečně zničena vichřicí 02/2017) – 99.586,63 Kč;
- renovaci parket v DKT a jejich lajnování - 162.745,- Kč; opravu elektroinstalace – 27.555,94 Kč; opravu
infrazářičů v sále – 17.828,14 Kč;
- opravy vedení veřejného osvětlení vč. výměny svítidel – 330.956,20 Kč
Mimo režim dotace Českému kynologickému svazu, základní organizaci, byly uhrazeny přímo z prostředků
městyse náklady na opravu střešní krytiny technického zázemí areálu Sokolák (částečně poškozeno vichřicí
12/2016) 28.133,- Kč.
Opravy a údržba bytového fondu činily ve sledovaném roce 591.282,62 Kč. V rámci rekonstrukce budovy
provozoven byly některé práce vyhodnoceny jako opravy, doplatek včetně výměny ohřívačů vody 69.158,41 Kč; rovněž v rámci rekonstrukce dílen byly provedeny opravy v hodnotě 229.298,79 Kč
Další drobnější opravy:
- malířské práce v Penzionu Poodří - přízemí – 21.526,- Kč
- elektro opravy a přesun GAMATEK v Muzeu městyse – 30.217,57 Kč
- zahradní technika - sekačky a křovinořezy – 77.020,10 Kč
- vozidla a kancelářská technika – 57.801,32 Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pro obnovu zastaralé a neopravitelné výpočetní a kancelářské techniky úřadu byl pořízen 1 ks notebooku
a 1 ks PC, 3 ks záložních zdrojů techniky, 1 multifunkční tiskárna a 1 repasovaná kopírka - vše v celkové
hodnotě 66.978,57 Kč; ostatní výdaje na nákup DDHM již byly ve výších srovnatelných s minulými lety.
I přes uskutečněné konsolidované výdaje v objemu 48.641.401,- Kč Kč na konci roku 2017 vykazovaly
zůstatky bankovních účtů městyse relativně vysoké finanční rezervy volných peněžních prostředků
(základní běžné účty u ČS a.s. a ČNB - 31.421.664,64 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.
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