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V roce 2010 městský obvod Lhotka neposkytl majetkové či finanční záruky, 
nevykazuje půjčky, směnky a termínované vklady. Také nedošlo ke sdružení 
finančních prostředků s jinou obcí. Na účtech u České spořitelny, a. s., oblastní 
pobočka  Ostrava činil zůstatek k  31. 12. 2010 celkem 793 112,30 Kč, z toho běžné 
účty měly zůstatek 701 814,61 Kč a zůstatek účtu sociálního fondu činil  91 297,69 
Kč. 
 
Příjmy roku 2010 
 
 rozpočet 

po změnách skutečnost % plnění 

    
daňové příjmy 653 000,00 686 291,17 105,10
nedaňové příjmy 952 000,00 920 421,25  96,68
kapitálové příjmy     743 000,00    927 931,50        124,89
přijaté transfery (dotace)  10 242 000,00 23 876 239,15 X
    
příjmy celkem 12 590 000,00 26 410 883,07 X
- konsolidace příjmů - 278 000,00 - 14 014 602,45       X

= příjmy celkem po konsolidaci 12 312 000,00 12 396 280,62 100,68

 
 
Výdaje roku 2010 
 
 rozpočet 

po změnách skutečnost % plnění 

    
místní komunikace 3 447 000,00  3 313 197,72 96,12
ost. zálež. pozemních komunikací 302 000,00 302 210,00 100,07
Odvádění a čištění odpadních vod   148 000,00   148 028,00 100,02
Základní školy 620 000 619 260,00 99,88
transfery pro PO ZŠ a MŠ O.- Lhotka 1 605 000,00 1 604 062,20 99,94
kultura – Honění krále, Kronika 244 000,00 240 678,00 98,64
ostatní záležitosti sdělovacích prostřeků 58 000,00 57 800,00 99,66
ostatní záležitosti kultury (jubilanti, 
zájezd,….) 75 000,00 70 053,00 93,40

sportovní zařízení v majetku obce    74 000,00    63 753,00 86,15
ostatní tělových. činnost (startovné, 
turnaj o pohár starostů, …) 

11 000,00 7 700,00 70,00

veřejné osvětlení 538 000,00 537 786,10 99,96
Výstavba a údržba místních 
inženýrských sítí 

66 000,00 66 000,00 100,00

komunální služby a územní rozvoj 631 000,00 606 515,80 96,12
Sběr a svoz komunálních odpadů 13 000,00 0,00 0,00
péče o vzhled obce a veř. zeleň 1 031 000,00   921 862,00  92,32
sociální oblast   100 000,00     2 020,00 2,02
ostatní sociální péče a pomoc dětem a 
mládeži 

45 000,00 45 308,00  100,68

zastupitelstva obcí 987 000,00 925 225,52 93,74
Volby do Parlamentu ČR 14 000,00 16 588,00 118,49
Volby do Zastupitelstev ÚSC 16 000,00 29 083,00 181,77
činnost místní správy 2 749 000,00 2 550 507,48 92,78
služby peněžních ústavů 21 000,00 21 355,50 101,69
pojištění majetku 40 000,00 36 157,00 90,39
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převody sociálnímu fondu 139 000,00 130 377,45 93,80
převody vlastním rozpočtovým účtům   139 000,00 13 884 225,00 X  
ostatní finanční operace (DPH) 110 000,00 105 656,00 96,05
finanční vypořádání minulých let 4 000,00 4 374,30 109,36
    
výdaje celkem 13 227 000,00 26 339 783,07 199,14
běžné výdaje 9 961 000,00 23 099 912,57 X
kapitálové výdaje 3 266 000,00 3 239 870,50 99,20
  
- konsolidace výdajů -  278 000,00 - 14 014 602,45 X

= výdaje celkem po konsolidaci 12 949 000,00 12 325 180,62 95,18

 
 
Doplňující údaje o plnění rozpočtu 
 
 
1. Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

 Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný 

zůstatek Účet 

Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 73 857,35 0 0 73 857,35 018. 

Celkem 2010 73 857,35  0 0 73 857,35  

Celkem 2009 68 026,35  5 831,00 0 73 857,35  

 
 
2. Dlouhodobý hmotný majetek 
 

 Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný 

zůstatek Účet 

Pozemky 45 788 804,66 1 294 370,39 25 130,30 47 058 044,75 031. 

Stavby 75 073 283,73 10 230 058,50 0 85 303 342,23 021. 

Stroje, přístroje a 
zařízení 261 992,00 0 0 261 992,00 022.0400 

Stroje, přístroje a 
zařízení 389 931,74 66 000,00 66 000,00 389 931,74 022.0500 

Dopravní prostředky 783 150,20 0 0 783 150,20 022.0600 

Inventář (DDHM) 1 282 692,00 105 470,40 0 1 388 162,40 028. 

Nedokončený 
dlouhodobý hmotný 
majetek 

7 415 688,00 3 239 870,50 10 296 058,50 359 500,00 042. 

Celkem 2010 130 995 542,33 14 935 769,79 10 387 188,80 135 544 123,32  

Celkem 2009 122 508608,00 10 562 472,10 2 075 537,77 130 995 542,33  
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Dlouhodobý hmotný majetek  
 
Pozemky 
Městský obvod  prodal pozemky v hodnotě  25.130,30 Kč. 
Městskému obvodu byly Statutárním městem Ostrava bezúplatně svěřeny pozemky 
v celkové hodnotě  1.077.965,--Kč. 
Městský obvod dodatečně ocenil pozemky v hodnotě 216.405.39 Kč.                 
 
Stavby 
Městský obvod  Lhotka realizoval  jednu investiční akci – „Lhotka – technická 
infrastruktura“ (veřejné osvětlení, komunikace) ve výši 3 173 870,50. 
Do majetku byla zařazena investiční akce „Lhotka – technická infrastruktura“ ve výši 
7.056.188,-- Kč. Tato investiční akce byla nákladem roku 2009. 
 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
 
Městský obvod pořídil drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě  130.655,-- Kč, 
z toho je nejvýznamnější nákup křovinořezu Jonsered ve výši 22.190,- Kč, 
venkovních vitrín v celkové výši 75.258,--Kč a nákup 4 ks nádob na zimní posyp 
v celkové výši 17.760,- Kč. 
 
Městský obvod vyvedl z evidence a zařadil na podrozvahu majetek do hodnoty 
1.500,- Kč v celkové výši 25.184,60 Kč.   
 
 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
 
Majetek městského obvodu byl navýšen převedením z účtu nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku na účet stavby ve  výši 7.056.188,-- Kč. Jedná se o 
již realizovanou akci roku 2009.  
 
 
 
Majetek svěřený do správy 
 
Majetek svěřený do správy na základě Zřizovací listiny Základní škole a mateřské 
škole Ostrava – Lhotka, příspěvkové organizaci v celkové výši 17 670 641,09 Kč je 
veden v podrozvahové evidenci. 
 
 
K 31. 12. 2010 proběhly inventury, a to fyzické i dokladové. Průběh inventur byl bez 
komplikací a v termínu. K dodržování předepsaných postupů nebyly vyjádřeny 
námitky. 
 
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
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Pohledávky 
 
Struktura pohledávek k 31.12.2010 
 
Účetní zápisy pohledávek se provádějí k okamžiku uskutečnění účetního případu. 
Pohledávky jsou předepisovány do účetnictví v okamžiku vzniku pohledávky za 
budoucím příjmem dle stanovené splatnosti (krátkodobé a dlouhodobé).  
 

Struktura pohledávek k 31.12.2010 

Účet Název účtu 
do 

splatnosti
v Kč 

po 
splatnosti 

v Kč 
Celkem 

v Kč 

314 Poskytnuté provozní zálohy 48 660,00 -  48 660,00
 
 
 
Závazky 
 
 

Struktura krátkodobých závazků k 31.12.2010 

Účet Název účtu Celkem 
v Kč 

 
321 předpis faktur 12/2010                               17 330,97 
331 zaměstnanci 21 091,00 
336 sociální a zdravotní pojištění 102 716,00 
342 ostatní přímé daňe 24 396,00 

378 0062 předpis DPH za 12/2010 600,00 
378 0158 předpis mezd za 12/2010 151 632,00 

383 výdaje příštího období  
(elektřina, finanční vypořádání 2010) 56 977,21 

389 dohadné účty pasivní (plyn, voda) 40 660,00 
 

 
                                                                                               
 Městský obvod Lhotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. 
 
 
 
Dotace 
 
 
Městský obvod  Lhotka je  příjemcem dotací ze státního rozpočtu. 
 
Provozní dotace obsahuje jak účelové dotace na sociální dávky tak příspěvek na 
státní správu, na sociální zabezpečení, školství a dopravní obslužnost.  
 
 
Městský obvod  Lhotka je  příjemcem dotací a transferů v tomto členění: 
                         
4111 – oblast SPOD (sociálně právní ochrana dětí)       45 308,00 
4111 – volby do Zastupitelstev obcí (ÚZ 98071)       10 000,00 
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4111 – volby do Parlamentu ČR (ÚZ 98 187)                                       16 000,00 
4112 – neinv. transfer ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu   608.000,00   
4116 – ost. neinv. transfery ze SR - ÚZ 13306 na sociální dávky     25.000,00  
4116 – dotace z Úřadu práce v Ostravě        151.686,00    
4121 – neinvestiční transfer ze SR                       4.711.000,00 
4121 – neinvestiční transfer na  školství a plavecký výcvik    149.000,00 
4121 – volby do Poslanecké sněmovny ČR a zastupitelstev obcí          4.000,00 
4121 – neinv. dotace z Fondu životního prostředí     619.260,00 
4121 – neinv. transfer na kulturní akci         40.000,00 
4221 – investiční transfery z MMO na akci Lhotka – technická infrastruktura                                     
                                                                                                         3.173.870,50 
 
    
Provozní dotace obsahuje jak účelové dotace na sociální dávky, tak příspěvek na 
státní správu, na sociální zabezpečení, školství a dopravní obslužnost.  
 
Dále městský obvod obdržel kulturní grant na lidovou slavnost „Honění krále ve 
Lhotce r. 2010“ ve výši 40 000,- Kč. 
 
 
 
Náklady roku 2010  
 
Spotřeba materiálu                                                                               345.060,60 
- materiál a nářadí na údržbu obvodu, tonery, knihy, kancelářské potřeby, čistící 
prostředky, ochranné pomůcky, náhradní díly na malou mechanizaci, drobný DHM, 
PHM                                                                                              
 
Spotřeba energie  - elektrická energie, plyn                                           78.702,83 
             
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek – vodné a stočné        9.800,00 
 
Opravy a udržování                                                                           2.016.453,20 
– oprava silnic, chodníků, oprava dveří, opravy malé mechanizace, opravy a servis 
plynových kotlů, oprava revizních šachet na dešťovou kanalizaci, oprava 
elektroinstalace v kabinách na fotbalovém hřišti, oprava střechy a fasády budovy na 
ul. Bobrovnická 52, oprava stání pro umístění kontejnerů na separovaný odpad, 
revitalizace zahrady mateřské školy, opravy refer.vozu                                                      
 
 
Cestovné – cestovné, paušál jízdné, pracovní cesty          31.149,00 
 
Náklady na reprezentaci – pohoštění, věcné dary        68.409,00 
 
Ostatní služby                                                                                      878.951,49 
– odvoz a odstraňování odpadu, zimní údržba, čištění komunikací, údržba veřejné 
zeleně, služby telekomunikací a radiokomunikací, stravné pro zaměstnance, servis 
kopírovacího stroje, poštovné, školení a vzdělávání zaměstnanců, geometrické 
plány, zpracování publikace „Vývoj obce v letech 2000-10“, vystoupení a hudební 
produkce na kulturní akci "Honění krále ve Lhotce rok 2010", nájem mobilních WC 
 
Mzdové náklady – platy zaměstnanců a  zastupitelů obce           2.824.053,00 
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Zákonné  sociální pojištění zaměstnanců a zastupitelů obce               908 216,00 
       
Zákonné sociální náklady                                                                        8.711,00
           
 
Jiné sociální náklady                                                                      42.197,00 
– nemocenská, penzijní připojištění zaměstnanců 
        
Daň z nemovitostí                                                                                   24.756,00 
– daň z převodu nemovitostí, platby daní a poplatků SR           
        
Dary                           26.648,00  
– poskytované jubilantům, dárky pro děti na vítání občánků, věcné dary na  soutěž 
turnaj starostů, věcné dary na turnaj žáku ZŠ ve florbale, dárky pro krále a královnu 
na kulturní akci "Honění krále ve Lhotce“, zlatý řetízek pro p.ředitelku ZŠ při odchodu 
do důchodu, trofeje na turnaj v badmintonu 
           
Tvorba  fondů                                                                                130.398,96 
– tvorba  sociálního fondu ( 5 % z hrubých mezd, připsané úroky) 
      
Zůstatková cena prodaného DHM                  66.000,00 
 
Prodané pozemky                                                                                25.130,30 
– pozemky parc. č. 730/9, orná půda o výměře 1990 m2        
            421/5, ostatní plocha o výměře 201 m2 
                               730/8 (730/10 - 1374 m2, 730/11 - 102 m2) o výměře 1476 m2 
 
 
 
Výnosy roku 2010 
 
Výnosy z pronájmu                   435.120,25 
- výnosy z pronájmu pozemků  
- výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory, části střech, areál 
fotbalového hřiště, tenisové kurty 
 
Výnosy ze správních poplatků                   72.710,00 
- ověřování  popisů, listin   
- provozování výherních hracích automatů 
- z činnosti stavebního úřadu 
 
Výnosy z místních poplatků          60.791,00 
- poplatky za užívání veřejného prostranství 
- poplatek ze psů 
- poplatek za provozování výherních hracích přístrojů 
 
Jiné výnosy z vlastních výkonů           27.489,00 
-  odvod výtěžku z provozování výherních hracích automatů  
-  příjmy z věcných břemen 
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Jiné pokuty a penále            8.000,00 
- pokuty z přestupkového řízení 
- pokuty ze stavebního řízení 
 
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků                264.850,00 
- SMP Net, s.r.o.- úplatný převod plynárenského zařízení 
 
Výnosy z prodeje pozemků        610.111,50 
- prodej pozemku parc. č. 730/9 - manželé Spolníkovi 
- prodej pozemku parc.č.76/5 - Zemková Dagmar 
- prodej pozemku parc.č. 421/5 - Starsiaková Soňa 
- prodej pozemku parc.č 730/10 - Radim Baránek                                                                     
- prodej pozemku parc.č. 730/11- manželé Spolníkovi  
  
Čerpání fondů          124.225,00 
- čerpání sociálního fondu na příspěvek na penzijní připojištění, na dovolenou, 
ošatné a  stravné                                
 
Ostatní výnosy z činnosti                      403.553,00 
- finanční dar OZO Ostrava s.r.o. na vybudování, rozšížení či opravě stání pro 
umístění kontejnerů na separovaný odpad 
- finanční dary na kulturní akcei „Honění krále ve Lhotce v roce 2010“  
- finanční dary na významné kulturní a sportovní akce v roce 2010 
- vstupné z kulturní akce "Honění krále ve Lhotce r. 2010" 
 
Výnosy z majetkových daní       533.101,17            
- daň z nemovitostí 
 
 
 
Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka, zastoupený starostou Josefem 
Šrámkem, uzavřel v roce 2010 dvanáct darovacích smluv s níže uvedenými subjekty:   
 
 
- TGI Broker, s.r.o., Vítkovická 3083/1, Ostrava 
    na „Vítání občánků ve Lhotce“ 

 
věcný dar -13 
ks zl.přívěsků

 
- OMLUX, spol. s.r.o., Fr. Stránského 165/8, Ostrava – Mar. Hory 
    na kulturní akci „Honění krále ve Lhotce r. 2010“ 

25 000,- Kč

 
- AD Řeha s.r.o., Televizní 151/3, Ostrava – Lhotka 
    na kulturní akci „Honění krále ve Lhotce r. 2010“ 

5 000,- Kč

 
- 5S HOLDING s. r. o., Chemická 2093/1A, Ostrava – Mar. Hory          
   na kulturní akci „Honění krále ve Lhotce r. 2010“ 

5 000,- Kč

 
- Ing. Petr Kopec, s.r.o., Albínova 724, Ostrava – Petřkovice 
   na významné kulturní akce r. 2010 

10 000,- Kč

 
- ELZA-ELEKTRO, s.r.o., Výstavní 3132/14a, Ostrava 
   na významné kulturní akce r. 2010 

10 000,- Kč

 10 000,- Kč
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- KARO inženýrské sítě s.r.o., Železárenská 21, Ostrava 
   na významné kulturní akce r. 2010 
 
- ELSPOL, s.r.o.,  Ostrava 
   na významné kulturní akce r. 2010 

5 000,- Kč

 
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25, Ostrava – Mar. Hory 
    na kulturní akci „Honění krále ve Lhotce r. 2010“ 

25 000,- Kč

 
- Ladislav Kaštovský, Borky č. p. 220, Ostrava - Lhotka                          
   na významné kulturní akce r. 2010 

3 000,- Kč

 
- Ing. Břetislav Glumbík, Televizní 326/17A, O.- Lhotka 
   na kulturní akci „Honění krále ve Lhotce r. 2010“ 

 1 000,- Kč

 
- BorsodChem MCHZ, s. r. o., Chemická 1/2039, Ostrava – Mar. Hory   
   na kulturní a sportovní činnost v r. 2010 

70 000,- Kč

 
 
 
Sociální fond 
 
Je trvalým peněžním fondem městského obvodu zřízeným za účelem zabezpečování 
kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců městského obvodu Lhotka. 
 
Sociální fond je tvořen 5% přídělem z hrubých mezd kmenových zaměstnanců a 
uvolněného člena zastupitelstva MOb, dále připsanými úroky dle podmínek 
bankovních ústavu. Čerpání se pak řídí dle Zásad SF Lhotka. 
 
 

Stav fondu 
k 1.1.2009 Tvorba fondu Čerpání fondu Stav fondu k 31.12.2008

84 853,51 130 669,18 124 225,00 91 297,69 
 

 
 
 
Příspěvková organizace 
 
 
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace, byla 
v roce 2010 dotována částkou 1 604 062,- Kč. Tato částka zahrnuje účelový transfer 
na plavecký výcvik žáků ve výši 24 000,- Kč a  účelový transfer na školství ve výši      
125 000,- Kč a účelovou neinvestiční dotaci zřízeným příspěvkovým organizacím na 
Operační program  - Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 308 512,20 Kč. 
 
Hospodaření Základní školy a mateřské školy Ostrava – Lhotka bylo vyrovnané.  
 
Do 31. 12. 2010 proběhly inventury a to fyzické i dokladové. Průběh inventur byl bez 
komplikací, v termínu a bez inventarizačních rozdílů. 
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Stav fondů PO ZŠ k 31.12.2010: 
 
- fond FKSP                         21 030,48 Kč
- fond rezervní                     41 290,04 Kč
- fond reprodukovaný          18 485,20 Kč
 
FKSP má samostatný účet, ostatní fondy jsou vedeny na běžném účtu. 
 
 
 
Finanční vypořádání 
    
Městský obvod Lhotka skončil za rok 2010 přebytkem hospodaření  ve výši  
694 787,40 Kč. 
 
Po provedeném finančním vypořádání vyplynul městskému obvodu Lhotka odvod 
finančních prostředků do rozpočtu Statutárního města Ostravy  ve výši  7 005,70 Kč. 
 
Návrh závěrečného účtu městského obvodu Lhotka za rok 2010 bude předložen k 
projednání v RMOb Lhotka a ke schválení ZMOb Lhotka v červnu 2011. 
 
 
 
 
V Ostravě – Lhotce, dne  23. června 2011 
 
 
Zpracovala: Lucie Hronová                    
  úsek financí a rozpočtu  
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