Veřejné služby Mnichovice
příspěvková organizace obce Mnichovice, se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice,
provoz: Ondřejovská 709, 251 64 Mnichovice, telefon: + 420 323 640 108, fax: + 420 323 642 108
IČO: 43753922, DIČ: 059-43753922

Zpráva o činnosti organizace za rok 2005.
I.

PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Stav pracovníků zůstal v porovnání se stavem v roce 2004 nezměněn.
1.

Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2005:

Kategorie

počet zaměstnanců

- vedoucí organizace
- administrativní pracovníci
- pracovníci dělnického povolání
- pracovníci se zvláštní způsobilostí (ČOV)
- dohoda o pracovní činnosti

1
1,5
9
0 (zajišťováno na HS)
1

2.

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období – r. 2005:

a) Přírůstky:

počátek prac. poměru

Švec Jaroslav (záskok za Průchu, později stálý poměr)
b) Úbytky:
Průcha Miloš (dlouhodobě nemocen, zemřel)

1.7.2005

ukončen prac. poměr
10.11.2005

3. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období – r. 2005:
Za úsek bezpečnosti práce odpovídá vedoucí. V roce 2005 byla provedena odbornou firmou BEZPO Benešov
periodická školení pracovníků BOZ a PO.
Ve sledovaném období se stal jeden pracovní úraz, kdy v důsledku neopatrnosti došlo dne 10.1.2005 u pracovníka
Miloše Průchy při čištění škarpy ke zlomenině nohy. V souvislosti s tímto pracovním úrazem nebyly porušeny žádné předpisy
ani pracovníkem, ani ze strany zaměstnavatele. Pracovní úraz byl v souladu s předpisy řádně zaevidován a v součinnosti s
pojišťovnou i odškodněn.
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Plnění úkolů v oblasti hospodaření
__
Činnost__________
Č.ú. Název ukazatele
Č.ř.
hlavní
hospodářská
---------------------------------------------------------------------------------501 Spotřeba materiálu
1
1490154.21
0.00
502 Spotřeba energie
2
370625.46
29316.00
504 Prodané zboží
_
4
6896.08
458403.73
511 Opravy a udržování
5
342250.34
0.00
512 Cestovné
6
18036.00
0.00
518 Ostatní služby
8
738249.82
0.00
521 Mzdové náklady
9
2336660.00
184825.00
524 Zákonné sociální pojištění
10
830505.00
68127.00
527 Zákonné sociální náklady
_
12
77506.80
0.00
531 Daň silniční
_
14
67395.00
0.00
549 Jiné ostatní náklady
_
24
1015474.28
0.00
Účt. třída 5 celkem ř. 1 až 30
31
7293752.99
740671.73
602 Tržby z prodeje služeb
_
33
4332305.35
342581.40
604 Tržby za prodané zboží
34
25746.50
512239.97
644 Úroky
_
46
129.12
0.00
649 Jiné ostatní výnosy
_
48
118821.62
0.00
691 Provozní dotace
_
56
3000000.00
0.00
Účt. třída 6 celkem ř. 32 až 56
57
7477002.59
854821.37
Hospodářský výsledek před zdaněním ř. 57 58
183249.60
114149.64
Hospodářský výsledek po zdanění ř. 58-59 61
183249.60
114149.64
Kontrolní číslo
999
29908010.36
3419285.48
Analytické podúčty vykazující nulový stav i pohyb byly vynechány.

II.

Oprava zaúčtování z předchozích let na doporučení auditora

V roce 2005 byl z popudu zřizovatele na žádost VS proveden ve Veřejných službách audit. Důvodem
žádosti o provedení auditu byly mimo skutečnosti, že se v předchozích letech dvakrát změnilo vedení VS
také zjištěné nepřesnosti v účetní majetkové evidenci, přetrvávající z předchozích let. Oprava nedostatků
na dotčených analytických účtech na pokyn auditora způsobila, že se účetně snížil hospodářský výsledek
a bylo nutné účtovat do mimořádných nákladů (účet 549). Tento podúčet není daňový a výdajové položky
na něj zaúčtované nelze uplatnit daňově. Důvodem je, že nelze jednoznačně zjistit, ze kterých roků tyto
nedostatky v účtování pochází.
Provedené opravy v zaúčtování měly za následek vznik daňové povinnosti ve výši Kč 15.600,- splatné
v roce 2006 v souvislosti s podáním daňového přiznání za rok 2005.
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III. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
V roce 2005 proběhla inventarizace majetku a to jak ve vlastnictví zřizovatele, tak ve vlastnictví
VS. O provedených inventarizacích byly zřizovateli podány samostatné protokolární zápisy a nové
inventární seznamy. Do majetku VS bylo v roce 2005 převedeno užitkové vozidlo Škoda Pickup.
Vzhledem ke stáří a stavu vozu a vzhledem ke skutečnosti, že předchozí vlastník vozu neprováděl
majetkové odpisy, bylo nutné hodnotu vozu upravit na reálnou hodnotu přeceněním.

IV. Předměty činnosti
Nakládání s odpady – s výjimkou odpadů nebezpečných
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Pronájem a půjčování věcí movitých
Specializovaný maloobchod
Vodoinstalatérství
Poskytování technických služeb
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí

V.

Závěr

Z uvedeného vyplývá, že VS hospodařily v uplynulém roce s mírně přebytkovou bilancí příjmů a
výdajů. Úkoly byly plněny průběžně. Přebytkovost hospodaření je do jisté míry ovlivněna také tou
skutečností, že některé významné platby bylo nutno z důvodu neobdržení příspěvku zřizovatele na
provoz v plánované a rozpočtované výši, odložit na pozdější dobu.
Ve stavbě haly lisování kalů nebylo provedeno dokončení vnitřních a vnějších omítek, jakož i
dokončení stavby bylo zatím z nedostatku fin. prostředků odloženo. Tato stavba se z hlediska
provozu ČOV a také vzhledem k nutnosti intenzifikace a tím i zásadní přestavby ČOV jeví jako
neperspektivní. V areálu byly prováděny některé nezbytné opravy pojezdových komunikací, byla
provedena SO fekálního vozu LIAZ MT24. Velkou výdajovou položku tvoří dlouhodobě velké
náklady na opravy a údržbu vozového parku, což souvisí s jeho stářím. Velmi významnou
výdajovou položkou se vzrůstající meziroční tendencí jsou také náklady na údržbu komunikací a to
nejen zimní. Je to dáno jednak výraznou změnou klimatických podmínek v posledních dvou letech,
jednak vlivem enormního zvýšení provozu na těchto komunikacích zejména těžké dopravní
techniky v souvislosti s nárůstem stavební činnosti.
V závěru loňského roku se bylo nutné také vypořádat s velkou havárií na hlavním vodovodním
řadu a zároveň několika dalšími drobnějšími úniky vody z vodovodní sítě.
V Mnichovicích dne 10.3.2006

Za Veřejné služby obce Mnichovice
Jiří Čánský - vedoucí
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