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Důvodová zpráva

Úvod

Hlavní činnost
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List1

		Příjmy

		Rozpočet upravený		Skutečnost

		v tis. Kč		v tis. Kč		Sk/RU v %		Poznámka

		874,570.58		1,097,090.97		125.44		Nekonsolidované příjmy

		874,570.58		447,960.32		51.22		Konsolidované příjmy

		Výdaje

		Rozpočet upravený		Skutečnost

		v tis. Kč		v tis. Kč		Sk/RU v %		Poznámka

		1,108,497.25		1,092,718.34		98.58		Nekonsolidované výdaje

		1,108,497.25		443,587.68		40.02		Konsolidované výdaje

		Saldo příjmů a výdajů

		Rozpočet upravený		Skutečnost

		v tis. Kč		v tis. Kč		Sk/RU v %		Poznámka

		-233,926.67		4,372.63		-1.87		Nekonsolidované saldo

		-233,926.67		4,372.63		-1.87		Konsolidované saldo

		Financování

		Rozpočet upravený		Skutečnost

		v tis. Kč		v tis. Kč		Sk/RU v %		Poznámka

		233,926.67		-4,372.63		-1.87		Nekonsolidované financování

		233,926.67		-4,372.63		-1.87		Konsolidované financování
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	Průběžné finanční hospodaření města Prostějova skončilo ve sledovaném období kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 4.372.634,85 Kč. Na tomto relativně příznivém hospodaření se podílela ta skutečnost, že plnění příjmů dosáhlo za I. pololetí 2006 výše 51,22% celoročně rozpočtovaných příjmů, naopak čerpání výdajů představovalo pouze výši 40,02 % celoročně rozpočtovaných výdajů. V tomto období se tedy projevil určitý časový nesoulad mezi dosaženými příjmy a vynaloženými výdaji oproti aktuálnímu rozpočtu. Je předpoklad, že ve II. pololetí 2006 dojde, za předpokladu 100% plnění příjmů a výdajů, ke srovnání tohoto časového nesouladu a plnění rozpočtu bude probíhat v intencích aktuálního rozpočtu. Aktuální celoroční rozpočtový deficit v objemu 233.926.674,- Kč je plánovaně kryt převážně z rezerv města - Fondu rezerv a rozvoje (dále jen FRR) a užitím prostředků trvalých peněžních fondů města Prostějova.

Plnění příjmů v konsolidované podobě (aktuální rozpočet: 874.570.574,- Kč; skutečnost: 447.960.317,13 Kč; plnění: 51,22%) ovlivnila ve sledovaném období svým objemem jednoznačně kapitola 50 „Správa majetku města“ (dále jen SMM), kapitola 60 – „Výstavba“ a kapitola 91 „Správa bytů a nebytových prostor“.
U kapitoly 50 (92,51%) % je vysoké plnění příjmů za I. pololetí 2006 ovlivněno zejména plněním položky z prodeje pozemků (165,20 %), položky přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (596,84 %), položky ostatních nedaňových příjmů (454,68 %) a vysokým plněním příjmů z pronájmu pozemků (82,43 %). Ostatní rozhodující příjmy kapitoly jsou plněny průběžně tak, jak vyplývá ze stanovených termínů plateb v uzavřených smlouvách a nelze je posuzovat z hlediska, zda za pololetí vykazují abnormální plnění. Je předpoklad, že i ostatní položky příjmové části upraveného rozpočtu kapitoly budou k 31.12.2006 splněny.
U kapitoly 60 (64,73%) % je vyšší plnění příjmů za I. pololetí 2006 ovlivněno jednoznačně dotací ze SFŽP ČR na investiční akci „Splašková kanalizace Vrahovice – Čechůvky“, která byla na plánovanou částku 11,8 mil. Kč v I. pololetí poskytnuta ve výši 9,13 mil Kč.
U kapitoly 91 (42,55%) došlo v I. pololetí 2006 k nižšímu čerpání než optimálních a matematicky ideálních 50%. Důvodem je neustálý nárůst pohledávek za služby a nájemné z bytů a nebytových prostor.

K dané výši příjmů města byly ve sledovaném období plněny a vykázány značně nižší výdaje, než pololetně optimálních 50%. Čerpání výdajů rozpočtu města (aktuální rozpočet: 1.108.497.248,- Kč; skutečnost: 443.587.682,28 Kč; plnění: 40,02%) ovlivnily svým objemem zejména kapitoly 11 „Správa a zabezpečení“, kapitola 13 „Městská policie“, kapitola 20 „Školství a kultura“, kapitola 50 “SMM“, kapitola 60 "Výstavba“, kapitola 70  „Finanční odbor“, kapitola 90 „Komunální služby“ a kapitola 91 „Správa bytů a nebytových prostor“. 
U kapitoly 11 (42,12%) je celkový vývoj čerpání výdajů ve sledovaném období adekvátní skutečnostem ovlivňujícím čerpání rozpočtu v rámci jednotlivých položek. Výdaje kapitoly lze sledovat, v některých případech dokonce usměrňovat či korigovat, ovšem nikoliv jednostranně stanovovat. Odlišnosti v charakteru vývoje čerpání jednotlivých položek a stejně tak rozmanitá struktura výdajů ve smyslu konkrétních výdajových případů vyžadují pružné korigování čerpání finančních prostředků u položek s dostatečnou mírou flexibilní modifikace oproti čerpání finančních prostředků u položek s nezbytnými a nevyhnutelnými výdaji úřadu. Investiční akce jsou zpravidla realizovány v průběhu několika měsíců, přičemž úhrada a tedy i čerpání rozpočtu se projeví na konci realizačního období, takže zpravidla v druhé polovině roku. Taktéž je stav k  30.6. daného roku ovlivněn vyúčtováním mzdových prostředků a příspěvku na ošacení za měsíc červen až v měsíci červenci. U některých položek ovlivňuje plynulost čerpání jeho fázový vývoj. Například pojistné se hradí jednou ročně, kdy položka nejprve vykazuje silné překročení a až posléze se dostává do běžného rámce. Obdobná situace je u pořizování výpočetní techniky, které probíhá zpravidla ve dvou fázích, popř. u spotřeby plynu, kdy se hladina čerpání výrazně mění dle topné sezóny. Čerpání finančních prostředků u některých položek spojených s pořizováním soustřeďováno pokud  možno na druhou polovinu roku.
U kapitoly 13 (37,26%) je čerpání ovlivněno zejména osobními náklady, kde ve skutečnosti není zaúčtován měsíc 7/2006 (výplatní termín 12.7.2006) a dále termíny realizace některých investic. Investiční akce naplánované na rok 2006, které ještě nebyly zahájeny, včetně projektů prevence kriminality, budou realizovány nejpozději do konce roku 2006.
Vyšší čerpání výdajů u kapitoly 20 (63,28%) je v I. pololetí 2006 zapříčiněno téměř 100% vyplacením veřejné finanční podpory schválené orgány města Prostějova ve sledovaném období. Ostatní položky jsou čerpány v intencích rozpočtu kapitoly a není tety předpoklad jejich překročení ke konci roku 2006.
Nízké čerpání výdajů kapitoly 50 (44,08%) nelze u většiny položek posuzovat z hlediska, zda za pololetí vykazují abnormální plnění či nikoli. Jsou plněny průběžně dle činností zajišťovaných odborem SMM (opravy a údržba, energie, nájemné apod.) nebo jednorázově (např. při nákupu DHDM, kdy prostředky ve výši 1,8 mil. Kč na pořízení vybavení in-line hřiště budou čerpány až ve II. pololetí 2006; výkupy pozemků, kde cca 22 mil. Kč z plánovaných 30 mil. Kč bude rovněž čerpáno až ve II. pololetí 2006, apod.).
Čerpání výdajů kapitoly 60 (17,45%)  ve sledovaném období je do značné míry ovlivněno extrémními klimatickými podmínkami v období leden až březen, kdy nebyla realizována téměř žádná stavební akce a stavby mohly být zahájeny až ve II. čtvrtletí 2006. Dalším důležitým vlivem je okolnost, že evidované plnění vždy dokumentuje stav provedené stavební produkce s měsíčním zpožděním. Tato okolnost je dána tím, že na stavby nejsou poskytovány zálohy a fakturace probíhá za měsíční období v polovině následujícího měsíce. Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 288.840,80 tis. Kč; skutečnost = 50.397,96 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2006.
 Čerpání výdajů kapitoly 70 (63,83%) v I. pololetí 2006 jednoznačně ovlivnila jednak specifika rezerv (rezerva RMP na ROZOP, havarijní rezerva a rezerva na konzultační, poradenské a právní služby), které nejsou skutečnými výdaji kapitoly, ale rozpouští se na základě schválených ROZOP v kapitolách, kam jsou finanční prostředky směrovány; v kapitole tak zůstává pouze zbylý rozpočet zdrojů bez čerpání; v aktuálním rozpočtu sledovaného období tato částka představovala celkovou sumu ve výši 28.060,19 tis. Kč a jednak platba daně z příjmů právnických osob placená obcí za rok 2005, která byla celá uhrazena ve sledovaném období v objemu cca 25,86 mil. Kč, finanční vypořádání roku 2005 se SR ČR v celkovém objemu cca 19,81 mil. Kč a nákup majetkového podílu ve fa Miprostav v hodnotě 12 mil. Kč (tyto výdaje se ve II. pololetí již nebudou opakovat).
	Čerpání výdajů kapitoly 90 (39,39%) ovlivňuje fakturace služeb A.S.A. TSP, s.r.o., která probíhá se zpožděním. Do čerpání jsou promítnuty faktury za služby spojené s údržbou městského majetku jen do konce měsíce května, za měsíc červen nejsou v čerpání zatím uvedeny; zaúčtování proběhne v průběhu 7/2006. Ke konci roku je předpoklad vyčerpání rozpočtových prostředků kapitoly. Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 119.791,00 tis. Kč; skutečnost = 47.181,67 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2006.
	Čerpání výdajů kapitoly 91 (38,71%) probíhá relativně rovnoměrně a odvíjí se od fakturace provedených služeb a oprav a údržby městského majetku. Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 67.344,00 tis. Kč; skutečnost = 26.069,39 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2006.

Upřesňující komentář vlivů na plnění a čerpání rozpočtu města v I. pololetí 2006 je uveden v hodnocení jednotlivých kapitol v dalších částech materiálu 
Financující položky v objemu minus 4.372.634,85 Kč představují změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města ve výši plus 7.452.272,37 Kč (koresponduje s úbytkem uvedené finanční částky na rozpočtových účtech a fondech města) a aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ve výši plus 91.002,50 Kč, aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje ve výši minus 11.915.909,72 Kč (operace spojené se správou aktiv – úbytek finančních prostředků na účtech správy aktiv). Je tedy splněna zásada obecně platné rovnice:

PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK (+)/SCHODEK (-) = minus/plus FINANCOVÁNÍ

Celý materiál je postaven v rovině jednak konsolidovaných a jednak nekonsolidovaných výsledků. Výsledky hospodaření jsou potom komentovány v rovině konsolidovaných údajů. Konsolidace se projevila pouze u kapitoly 70 (Pokladní správa – finanční odbor - veškeré operace spojené s převodem finančních prostředků mezi účty a fondy města) a kapitoly 71 (Sociální fond - převod prostředků z rozpočtu města do fondu ve schválené výši). Tyto finanční operace pouze tzv. nabalují rozpočet a proto je nutná jejich konsolidace na úrovni organizace tak, aby byl zjištěn skutečný stav hospodaření běžného účetního období. Na výsledné saldo konsolidace vliv nemá, neboť konsolidační položky vykazují stejné hodnoty jak v příjmech, tak i ve výdajích. 
Vlastní položkové plnění příjmů a čerpání výdajů je uvedeno v hodnocení jednotlivých kapitol v účetních sestavách “Rozbor plnění příjmů, resp. čerpání výdajů rozpočtu za období 6/2006”. V komentáři k hospodaření jednotlivých kapitol jsou rozebrány položky, které vybočují z rámce rozpočtového předpokladu sledovaného období, tzv. vykazují určitou abnormalitu v řádném plnění, resp. čerpání v průběhu sledovaného období oproti matematicky ideálnímu 50% stavu. Celkový přehled o hospodaření města Prostějova je uveden v úvodu v sestavách “Vyhodnocení rozpočtu města Prostějova za období 1.1.2006 – 30.6.2006 v tis. Kč dle kapitol” (sestavy jsou uvedeny v nekonsolidované i konsolidované podobě) a v sestavě “120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v Kč za období 6/2006, konsolidace na úrovni vykazující jednotky”. Tato sestava vlastně vyjadřuje plnění dle jednotlivých tříd, financování, konsolidaci a přehled o změnách stavu prostředků na jednotlivých rozpočtových účtech. 
Celý materiál je sestaven do určitých bloků. Do prvního bloku je zařazen úvod, komentující stručně vývoj finančního hospodaření města k 30.6.2006 a plnění příjmové a čerpání výdajové části rozpočtu jako celku v daném období. Tato část obsahuje již zmíněné sestavy “Vyhodnocení rozpočtu města Prostějova za období 1.1.2006 – 30.6.2006 v tis. Kč dle kapitol ” a “120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v Kč za období 6/2006, konsolidace na úrovni vykazující jednotky”. 
Součástí prvního bloku je dále přehled finančních zdrojů města a jejich ekvivalentů na účtech, ve fondech a v režimu správy aktiv, průběh finančního hospodaření na trvalých peněžních fondech města Prostějova, vyjádření podílů města v obchodních společnostech, grafy s vývojem plnění, resp. čerpáním položek rozpočtu města ze sledované období a přehled a komentář k vývoji inkasa daní v hodnoceném období 2006. 
Ve druhém bloku jsou uvedeny výsledky hospodaření jednotlivých kapitol. Jak již bylo uvedeno výše, součástí rozborů hospodaření jednotlivých kapitol je komentář k položkám, které vykázaly určitou abnormalitu v čerpání či plnění rozpočtu. Kapitoly, které metodicky řídí příspěvkové organizace jejichž zřizovatelem je město, obsahují i komentář a tabulku hospodaření s vybranými ukazateli finančního a hmotného plánu těchto organizací.

Podnikatelská činnost
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		Ukazatel		Částka v Kč

		Výnosy		9,021.25

		Náklady		996.00

		Hospodářský výsledek za sledované účetní období		8,025.25
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	Město, na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů provádí podnikatelskou činnost (dále jen PČ). Tato činnost se úzce vztahuje ke kapitole 11(Správa a zabezpečení), kde byly účtovány, na účtech třídy 6 a 5 tržby za služby z prodeje digitálních dat třetím osobám – úroky a jiné ostatní výnosy, které dosáhly za sledované období výše 6.221,25 Kč, resp. 2.800,- Kč a náklady spojené s prodejem digitálních dat jiným subjektům – jiné ostatní náklady, které dosáhly za sledované období celkové výše 996,- Kč. Hospodářským výsledkem byl potom průběžný zisk ve výši 8.025,25 Kč. Součástí hodnocení kapitoly je účetní sestava “Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací v Kč“ sestavený k období 6/2006. 
Rozvaha podnikatelské činnosti v Kč:
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		Aktiva		756,045.81

		Běžný účet		756,045.81

		Pasiva		756,045.81

		Nerozdělený zisk minulých let		748,020.56

		Výsledek hospodaření běžného účetního období		8,025.25
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Kontrolní dny

	Ve všech příspěvkových organizacích (dále jen PO) zřízených městem Prostějovem proběhly v období 7/2006 kontrolní dny (dále jen KD) k výsledkům hospodaření organizací za I. pololetí 2006. Byly zaměřeny na analýzu výnosů, nákladů, fondového hospodaření organizací, rozbor pohledávek a závazků (v případě pohledávek po lhůtě splatnosti na jejich vymáhání), rozbor dosaženého průběžného hospodářského výsledku (dále jen HV) v hlavní činnosti a rozbor průběžného HV v doplňkové činnosti (dále jen DČ), pokud tuto organizace vykonává. Bylo vycházeno z předložených rozborových zpráv o hospodaření jednotlivých organizací, účetních výkazů za sledované období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty PO, příloha) a z odpovědí na ústní dotazy, objasňující některé záležitosti, které nebyly součástí rozborové zprávy. KD rovněž sloužily k projednání potřebných informací ze strany zřizovatele směrem k organizacím a naopak. V hodnocení hospodaření jednotlivých organizací, v rámci příslušné kapitoly, je uveden stručně rozbor dosaženého průběžného HV v oblasti HČ, popř. DČ, komentář k položkám finančního plánu vykazující určité abnormality v plnění, fondové hospodaření organizace během sledovaného období (počáteční stav-zdroje-čerpání-konečný stav) a rozpis pohledávek a závazků dle rozvažných účtů. Dále jsou uvedeny další, konkrétní závěry, vyvozené z KD v určité organizaci. Ve všech organizacích byly projednány navíc následující body všeobecného charakteru:
	Organizace byly seznámeny s navrhovaným postupem při sestavování finančních plánů pro rok 2007. V návrzích finančních plánů bude zohledněna spotřeba energie v plné požadované výši na základě kvalifikovaného odhadu provedeného organizací. V případě, že mzdové prostředky jsou hrazeny zřizovatelem, budou zohledněny případné známé změny pro rok 2007. Při stanovování závazných ukazatelů finančního a hmotného plánu organizací pro rok 2007 je navrhována určitá redukce těchto závazných ukazatelů. Jako závazné ukazatele budou stanoveny pouze syntetické účty. Analytiky uplatněny nebudou;
	Byla provedena kontrola a srovnání vytipovaných nákladových analytických účtů v souvislosti s pololetním čerpáním těchto výdajů jednotlivými organizacemi;
	Organizace byly upozorněny na skutečnost, že případné vyšší čerpání energií než je aktuálně plánováno ve finančních plánech organizací, bude řešeno přednostně zapojením zákonných peněžních fondů organizací a teprve v případě jejich vyčerpání, žádostí o úpravu (navýšení) neinvestičního příspěvku od zřizovatele. 
	Organizacím bylo opětovně připomenuto, že všechny ukazatele finančního plánu roku 2006 ve vztahu k rozpočtu zřizovatele uvedené v tabulce „Finančních a hmotných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem pro rok 2006“ chápany jako závazné. Měnit tyto ukazatele lze pouze na základě písemného schválení zřizovatelem a jejich případné přečerpání k 31.12.2006 bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně se všemi důsledky vyplývajícími ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Z každého jednání KD byl pořízen písemný záznam. Jednání KD se nezabývalo dokladovou kontrolou vytváření zdrojů a užití finančních prostředků v nákladových účtech. Toto je předmětem jiné kontrolní činnosti MěÚ.  Kompletní materiály k rozborům (rozborové zprávy, účetní sestavy a záznamy z KD) jsou uloženy na Finančním odboru (dále jen FO) MěÚ a jsou k dispozici k nahlédnutí představitelům a orgánům města.

Úprava základního schváleného rozpočtu ROZOP v období 1.1.2006 – 30.6.2006.

	Základní schválený rozpočet města Prostějova pro rok 2006 byl během I. pololetí 2006 upraven na základě ROZOP č. 1 – 27/2006:

Ve variantě schváleného rozpočtu
-	v oblasti příjmů, snížením částky o 275,748 tis. Kč, z hodnoty 852.747,260 tis. Kč na hodnotu 852.471,512 tis. Kč (přijaté dotace ze SR ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu),
-	v oblasti výdajů, snížením částky o 661,500 tis. Kč, z hodnoty 983.706,090 tis. Kč na hodnotu 983.044,590 tis. Kč (běžné výdaje v důsledku přijaté dotace ze SR ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu).

Ve variantě upraveného rozpočtu
-	v oblasti příjmů, navýšením částky o 22.099,062 tis. Kč, z hodnoty 852.471,512 tis. Kč na hodnotu 874.570,574 tis. Kč (daňové příjmy o 356,741 tis. Kč; nedaňové příjmy o 4.543,409 tis. Kč; přijaté dotace o 17.198,912 tis. Kč),
-	v oblasti výdajů, navýšením částky o 125.452,658 tis. Kč, z hodnoty 983.044,590 tis. Kč na hodnotu 1.108.497,248 tis. Kč (běžné výdaje o 31.793,098 tis. Kč; kapitálové výdaje o 93.659,560 tis. Kč).

Tím došlo ke změně i ve třídě 8 (financování), kde se hodnota plusového objemu financování, v případě schváleného rozpočtu ve výši 130.958,830 tis. Kč snížila na hodnotu 130.573,078 tis. Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - snížení o 385,752 tis. Kč - rozpočtovaný přírůstek finančních prostředků na BÚ města; posílení finančních rezerv města) a v případě upraveného rozpočtu ve výši 130.573,078 tis. Kč zvýšila na hodnotu 233.926,674 tis. Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zvýšení o 100.807,796 tis. Kč - rozpočtovaný úbytek finančních prostředků na BÚ města; snížení finančních rezerv města a dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – zvýšení o 2.545,800 tis. Kč – půjčka se SFŽP ČR).
V tomto případě jde o konsolidovaný rozpočet, bez vnitroorganizačních převodů mezi účty a fondy města. Tyto položky nejsou rozpočtovány.


































ROZOP, která podléhají na základě usnesení ZMP č. 15293 ze dne 20.12.2005 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2006.
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		Číslo		Datum		Text		Příjmy, Financování				Výdaje

								Čís. kap.		Kč		Čís. kap.		Kč

		3/2006		09/02/06		SFŽP ČR - splašková kanalizace Vrahovice Čechůvky;
SFRB ČR - 42 b.j. Jezdecká ul.		60		16,636,800.00		60		16,636,800.00

								Celkem		16,636,800.00		Celkem		16,636,800.00

		5/2006		13/02/06		Úprava finančního vztahu SR ČR k rozpočtu města Prostějova pro rok 2006.		70		-661,500.00		21		-661,500.00

								Celkem		-661,500.00		Celkem		-661,500.00

		13/2006		21/04/06		OlK - zajištění regionálních funkcí knihoven;
MZ ČR - činnost odborného lesního hospodáře za IV.Q.2005.		20		492,000.00		20		492,000.00

								40		87,705.00		40		87,705.00

								Celkem		579,705.00		Celkem		579,705.00

		16/2006		09/05/06		OlK - JSDH pro rok 2006.		12		162,000.00		12		162,000.00

								Celkem		162,000.00		Celkem		162,000.00

		20/2006		31/05/06		MZ ČR - výsadba min. podílu melioračních a zpev. dřevin;
MŠMT ČR - Zabezpečení okres. a kraj. kol soutěží a přehl. MŠMT v roce 2006;
MF ČR - program prev. kriminality na místní úrovni;
OlK . dávky soc. péče;
MF ČR - volby do PSP ČR.		40		1,150.00		40		1,150.00

								20		239,500.00		20		239,500.00

								13		140,000.00		13		71,000.00

								70		-21,500.00		21		47,500.00

								11		1,031,000.00		11		1,031,000.00

								Celkem		1,390,150.00		Celkem		1,390,150.00

		22/2006		12/06/06		MK ČR - 49. festival poezie Wolkrův Prostějov.		20		220,000.00		20		220,000.00

								Celkem		220,000.00		Celkem		220,000.00

		23/2006		19/06/06		OlK - zajištění regionálních funkcí knihoven.		20		492,000.00		20		492,000.00

								Celkem		492,000.00		Celkem		492,000.00

		24/2006		19/06/06		ÚP PV - společensky účelná pracovní místa.		11		264,057.00		11		264,057.00

								Celkem		264,057.00		Celkem		264,057.00

		Celkem ROZOP								19,083,212.00				19,083,212.00
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Přehled o realizaci ROZOP jednotlivými kapitolami za I. pololetí 2006 

Kapitola
Komentář
10
Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.
11
Usnesení č. 6797: ROZOP bude realizováno ve II. pololetí 2006;
Usnesení č. 6870: ROZOP bude realizováno ve II. pololetí 2006;
Usnesení č. 6494: ROZOP bude realizováno ve II. pololetí 2006;
Usnesení č. 6950: ROZOP bude realizováno ve II. pololetí 2006;
Všechna ostatní ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.
12
Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.
13
Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.
20
Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.
21
Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.
40
Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.
41
Usnesení č. 7111: ROZOP bude realizováno ve II. pololetí 2006;
Usnesení č. 7112: ROZOP bude realizováno ve II. pololetí 2006;
Všechna ostatní ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.
50
Usnesení RMP č. 6967 z 9.5.2006: ROZOP bude realizováno ve III.Q.2006;
Usnesení RMP č. 7067 z 5.6.2006: ROZOP bude realizováno ve III.Q.2006;
Usnesení RMP č. 7135 z 27.6.2006: ROZOP bude realizováno ve III.Q.2006;
Usnesení RMP č. 7122 z 27.6.2006: ROZOP bude realizováno ve III.Q.2006;
Usnesení RMP č. 7124 z 27.6.2006: ROZOP bude realizováno ve III.Q.2006;
Všechna ostatní ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.
60
Rozpočtová opatření, která byla schválená ve sledovaném období (usnesení RMP č. 6713, 6714, 6715, 6836, 6872, 6873, 6876, 6878, 6879, 7029, 7030, 7031, 7033, 7034 a usnesení ZMP  č. 16020, 16021, 16068, 16072, 16073, 16074, 16075, 16076, 16077, 16078, 16080, 16108, 16109, 16110, 16111, 16112, 16113, 16114, 16117. Jsou realizována v průběhu celého roku. Jde většinou o doplnění finančních prostředků na základě proběhlých výběrových řízení. Tento postup se jeví jako efektivnější, než aby částky ve schváleném rozpočtu byly příliš vysoké a docházelo tak k vyvázání fin. prostředků.  Jedná se také o doplnění finančních prostředků v případě akcí, kde je přidělena státní dotace.
61
ROZOP v průběhu sledovaného období nebyla požadována.
62
Usnesení RMP č. 7035: ROZOP bude realizováno ve II. polovině roku 2006;
Usnesení RMP č. 7009: ROZOP bude realizováno ve II. polovině roku 2006;
Usnesení RMP č. 7010: ROZOP bude realizováno ve II. polovině roku 2006;
Usnesení RMP č. 7070: ROZOP bude realizováno ve II. polovině roku 2006;
Usnesení RMP č. 7100: ROZOP bude realizováno ve II. polovině roku 2006;
Všechna ostatní ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.
70
Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.
71
Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.
90
Usnesení RMP č. 6717: ROZOP bude realizováno ve II. polovině roku 2006;
Usnesení RMP č. 6806: ROZOP bude realizováno ve II. polovině roku 2006;
Usnesení RMP č. 6957: ROZOP bude realizováno ve II. polovině roku 2006;
Usnesení RMP č. 7007: ROZOP bude realizováno ve II. polovině roku 2006;
Usnesení RMP č. 7037: ROZOP bude realizováno ve II. polovině roku 2006;
Všechna ostatní ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.
91
Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována.

Všechna ROZOP jsou po zpracování uložena na Finančním odboru MěÚ v Prostějově.

Finanční zdroje města Prostějova k 30.6.2006
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		Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů města Prostějova k 30.6.2006

		Peněžní prostředky:

		Účet		Stav k 1.1.2006 v Kč		Stav k 30.6.2006 v Kč		Obrat v Kč

		Základní běžný účet		208,933,040.09		28,915,713.83		180,017,326.26

		Vkladový výdajový účet		0.00		22,756,823.11		-22,756,823.11

		Fond rezerv a rozvoje		7,904,141.54		48,104,437.06		-40,200,295.52

		Sociální fond		245,145.61		1,417,737.61		-1,172,592.00

		Příjmový účet		0.00		118,478,408.60		-118,478,408.60

		Podnikatelská činnost		748,020.56		756,045.81		-8,025.25

		Správa aktiv (KB a.s.)		10,774,909.93		129,472.23		10,645,437.70

		Fond rozvoje bydlení města Prostějova		3,652,860.14		3,713,502.50		-60,642.36

		FRB - zprostředkovatelský účet		3,912,734.73		4,454,464.73		-541,730.00

		Depozitní účet		16,065,864.80		31,571.00		16,034,293.80

		Peněžní prostředky celkem		252,236,717.40		228,758,176.48		23,478,540.92

		Peněžní ekvivalenty:

		Peněžní ekvivalenty		Stav k 1.1.2006 v Kč		Stav k 30.6.2006 v Kč		Obrat v Kč

		Správa aktiv (KB a.s.) - dlužné CP k obchodování		43,992,988.30		55,817,895.52		-11,824,907.22

		Podílový fond Sporoinvest		20,000,000.00		20,069,250.80		-69,250.80

		Podílový fond Sporobond		20,000,000.00		19,585,606.40		414,393.60

		Peněžní ekvivalenty celkem		83,992,988.30		95,472,752.72		-11,479,764.42

		Peněžní ekvivalenty a peněžní prostředky celkem:

		Peněžní ekvivalenty a peněžní prostředky		Stav k 1.1.2006 v Kč		Stav k 30.6.2006 v Kč		Obrat v Kč

		Celkem		336,229,705.70		324,230,929.20		11,998,776.50
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Peněžní ekvivalenty – správa aktiv (KB a.s.) – dlužné cenné papíry k obchodování
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		Název cenného papíru		Počet kusů		Pořizovací cena v Kč		Tržní hodnota k 30.6.2006 v Kč

		Telefonica O2 CR 3.50/08		5		4,903,250.00		5,019,125.00

		FCE Bank var/06		80		1,909,613.20		1,996,753.89

		Volvo var/06		44		1,101,895.60		1,101,025.75

		RWE var/07		469		4,667,050.00		4,709,017.95

		Scott Newcastle 3.4/07		17		1,716,127.00		1,714,761.67

		Landsbanki Island var/10		80		8,000,500.00		8,061,615.56

		Ratchet Range var/10		8		8,000,500.00		8,011,452.05

		CZGB 6.30/07		290		3,131,300.00		3,028,397.50

		CZGB 3.80/09		1,000		10,471,750.00		10,238,444.44

		CZGB 2.55/10		500		4,949,520.83		4,900,875.00

		CZGB 2.30/08		500		4,965,888.89		4,994,777.78

		ABN AMRO Bank NV AAB		1		2,000,500.00		2,013,688.89

		Celkem		2,994		55,817,895.52		55,789,935.48
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5

4 903 250,00

5 019 125,00

FCE Bank var/06

80

1 909 613,20

1 996 753,89

Volvo var/06

44

1 101 895,60

1 101 025,75

RWE var/07

469

4 667 050,00

4 709 017,95

Scott Newcastle 3.4/07

17

1 716 127,00

1 714 761,67

Landsbanki Island var/10

80

8 000 500,00

8 061 615,56

Ratchet Range var/10

8

8 000 500,00

8 011 452,05

CZGB 6.30/07

290

3 131 300,00

3 028 397,50

CZGB 3.80/09

1 000

10 471 750,00

10 238 444,44

CZGB 2.55/10

500

4 949 520,83

4 900 875,00

CZGB 2.30/08

500

4 965 888,89

4 994 777,78

ABN AMRO Bank NV AAB

1

2 000 500,00

2 013 688,89

Celkem

2 994

55 817 895,52

55 789 935,48



































Trvalé peněžní fondy města Prostějova (tvorba, užití k 30.6.2006)
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								Čáastka v Kč

		Fond		Finanční operace				Rozpočet		Skutečnost

		Fond rezerv a rozvoje
(UZ1)		Počáteční zůstatek k 1.1.2006				130,089,869.09		130,089,869.09

				Zdroje k 30.6.2006				385,752.00		203,932.52

				Užití k 30.6.2006				-155,779,935.00		-44,638,643.02

				Konečný zůstatek k 30.6.2006				-25,304,313.91		85,655,158.59

		Fond národního domu
(UZ2)		Počáteční zůstatek k 1.1.2006				550,000.00		550,000.00

				Zdroje k 30.6.2006				1,000,000.00		0.00

				Užití k 30.6.2006				0.00		0.00

				Konečný zůstatek k 30.6.2006				1,550,000.00		550,000.00

		Fond městských lázní
(UZ3)		Počáteční zůstatek k 1.1.2006				7,830,000.00		7,830,000.00

				Zdroje k 30.6.2006				1,000,000.00		0.00

				Užití k 30.6.2006				0.00		0.00

				Konečný zůstatek k 30.6.2006				8,830,000.00		7,830,000.00

		Fond městských hřbitovů
(UZ4)		Počáteční zůstatek k 1.1.2006				540,500.00		540,500.00

				Zdroje k 30.6.2006				1,000,000.00		0.00

				Užití k 30.6.2006				0.00		0.00

				Konečný zůstatek k 30.6.2006				1,540,500.00		540,500.00

		Fond reinvestic nájemného
(UZ5)		Počáteční zůstatek k 1.1.2006				1,004,000.00		1,004,000.00

				Zdroje k 30.6.2006				1,834,000.00		0.00

				Užití k 30.6.2006				-2,838,000.00		-94,101.50

				Konečný zůstatek k 30.6.2006				0.00		909,898.50

		Fond zeleně
(UZ6)		Počáteční zůstatek k 1.1.2006				116,500.00		116,500.00

				Zdroje k 30.6.2006				0.00		0.00

				Užití k 30.6.2006				-70,000.00		0.00

				Konečný zůstatek k 30.6.2006				46,500.00		116,500.00

		Fond strategického rozvoje
(UZ7)		Počáteční zůstatek k 1.1.2006				78,202,481.00		78,202,481.00

				Zdroje k 30.6.2006				0.00		0.00

				Užití k 30.6.2006				-78,202,481.00		-22,163,702.60

				Konečný zůstatek k 30.6.2006				0.00		56,038,778.40

		Sociální fond
(kap. 71)		Počáteční zůstatek k 1.1.2005				245,145.61		245,145.61

				Zdroje k 30.6.2006				2,412,600.00		2,344,047.00

				Užití k 30.6.2006				-2,657,600.00		-1,171,455.00

				Konečný zůstatek k 30.6.2006				145.61		1,417,737.61

		Fond rozvoje bydlení
(u kap. 70)		Počáteční zůstatek k 1.1.2006				7,565,594.87		7,565,594.87

				Zdroje k 30.6.2006				607,060.00		607,060.36

				Užití k 30.6.2006						-4,688.00

				Konečný zůstatek k 30.6.2006				8,172,654.87		8,167,967.23
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Obchodní společnosti založené městem, kde jediným společníkem je město Prostějov

	Výsledky hospodaření obchodních společností založených městem, kde jediným společníkem je město Prostějov (LMP, s.r.o. a DSP, s.r.o.), za I. pololetí roku 2006 budou projednány samostatně při jednání RMP v působnosti valných hromad těchto společností. LMP, s.r.o. vykázaly, dle "Výkazu zisku a ztráty k 30.6.2006", za sledované období průběžný zisk ve výši cca 477 tis. Kč a DSP, s.r.o. vykázala, dle "Výkazu zisku a ztrát k 30.6.2006", za sledované období průběžný zisk cca 11.510,96 tis. Kč.






Podíly města Prostějova v obchodních společnostech
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		Název společnosti		Základní kapitál společnosti		Nominální hodnota podílu města ve společnosti		Podíl města v %		Pořizovací cena podílu

		FTL - First Transport Lines, a.s.		67,300,000		6,731,000		10.00		2,636,208

		Česká spořitelna, a.s.		15,200,000,000		7,770,000		0.05		7,770,000		*)

		A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.		44,456,000		22,673,000		51.00		22,673,000

		Domovní správa Prostějov, s.r.o.		7,364,000		7,364,000		100.00		2,689,426

		Lesy města Prostějova, s.r.o.		100,000		100,000		100.00		100,000

		Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.		442,148,000		323,603,000		73.19		349,920,671.96

		Miprostav, s.r.o.**)		200,000		12,020,000		51.00		12,020,000.00

		CELKEM								397,809,305.96
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Název společnosti

Základní kapitál 

společnosti

Nominální 

hodnota podílu 

města ve 

společnosti

Podíl města v 

%

FTL - First 

Transport Lines, a.s.

67 300 000

6 731 000

10,00

2 636 208

Česká spořitelna, 

a.s.

15 200 000 000

7 770 000

0,05

7 770 000

*)

A.S.A. TS Prostějov, 

s.r.o.

44 456 000

22 673 000

51,00

22 673 000

Domovní správa 

Prostějov, s.r.o.

7 364 000

7 364 000

100,00

2 689 426

Lesy města 

Prostějova, s.r.o.

100 000

100 000

100,00

100 000

Vodovody a 

kanalizace Prostějov, 

a.s.

442 148 000

323 603 000

73,19

349 920 671,96

Miprostav, s.r.o.**)

200 000

12 020 000

51,00

12 020 000,00

CELKEM

397 809 305,96

Pořizovací cena 

podílu




*) Oceněno nominální hodnotou – bezúplatný převod z FNM.
**) Výše základního kapitálu společnosti je ošetřena smluvně.


