OBEC PRŠTICE,

Hlavní 1, 664 46 Prštice
tel. 547 225 315, prstice@prstice.cz, IČO 00282405

Závěrečný účet obce Prštice za rok 2020
Závěrečný účet obce je zpracováván na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Jsou zde obsaženy údaje o
plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby a o dalších finančních
operacích.
I. Údaje o plnění příjmů a výdajů obce Prštice za kalendářní rok 2020
dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních
rad a dobrovolných svazků obcí sestaveného ke dni 31.12.2020.

Třída 1 - Daňové příjmy

Schválený

Upravený

Plnění

rozpočet

rozpočet

k 31.12.2020

%
plnění k
upr.
rozpočtu

14 012 000,00

14 289 000,00

13 758 930,16

96,29

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2 338 800,00

2 692 000,00

2 476 622,03

92,00

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

1 462 900,00

3 799 201,00

259,70

Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy po konsolidaci
celkem

16 556 200,00

18 443 900,00

17 698 402,19

Třída 5 - Běžné výdaje

14 248 100,00

15 865 100,00

14 251 373,54

89,83

2 540 100,00

6 866 100,00

6 129 269,55

89,27

Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje po konsolidaci
celkem
SALDO-Příjmy-výdaje po
kons.

205 400,00

95,96

16 788 200,00

22 731 200,00

18 044 292,09

79,38

- 232 000,00

- 4 287 300,00

- 345 889,90

8,07

Financování

232 000,00

4 287 300,00

Financování celkem

232 000,00

4 287 300,00

345 889,90
345 889,90

8,07
8,07

Na straně příjmů se § 6330 položky 4134 ve výši 1 770.000,--Kč a 4139 ve výši
566.351,--Kč nezapočítávají do rozpočtu obce. Na straně výdajů se § 6330 položka 5345
ve výši 2 136 351,--Kč a § 6330 položka 5348 ve výši 200.000,--Kč nezapočítává do
rozpočtu obce. Jde o převody mezi vlastními účty a pokladnou.
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II. Rozpočet obce
Rozpočet obce pro rok 2020 byl zastupitelstvem obce schválen dne 19.12.2019
usnesením č. 104/2019/Z10.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle platné rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12M) jsou přílohou Závěrečného účtu.
V souladu s ustanovením §16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech bylo
v roce 2020 provedeno 9 rozpočtových opatření a 2 změny rozpisu.
Rozpočet příjmů byl navýšen o částku 1.887.700,- Kč, rozpočet financování navýšen o
4.055.300,-Kč a rozpočet výdajů navýšen o částku 5.943.000,-Kč.
Závaznými ukazateli rozpočtu obce jsou v oblasti příjmů jednotlivé položky tř. 1, u
nedaňových příjmů tř. 2 jednotlivé paragrafy v souladu s platnou rozpočtovou skladbou,
u pol. tř. 4 – dotace položkově, dle druhu dotace.
V oblasti výdajů jsou závaznými ukazateli schváleného rozpočtu obce jednotlivé
paragrafy platné rozpočtové skladby, a to jak pro výdaje neinvestiční (běžné) tř. 5, tak i
výdaje investiční tř. 6.
Příjmy v roce 2020 byly naplněny na 108,63% upraveného rozpočtu.
Daňové příjmy v roce byly naplněny na 95,96% upraveného rozpočtu.
Přijaté dotace byly naplněny na 100,00% upraveného rozpočtu.
Běžné výdaje byly naplněny na 89,83% upraveného rozpočtu.
Kapitálové výdaje byly naplněny na 89,27% schváleného rozpočtu.
III. Stavy bankovních účtů obce Prštice
Číslo účtu
Základní běžný účet

165618554/0300

Běžný účet

14124514/0600

Běžný účet
Běžný účet

2031417369/0800
94-12618641/0710

Počáteční stav

Konečný stav

k 1.1.2020

k 31.12.2020

2 7511 616,32
785 183,58
411 602,55
359 476,85

1 836 276,44
846 489,43
294 088,61
217 134,92

IV. Hospodaření právnických osob zřízených obcí – výroční zpráva příspěvkové
organizace (PO)
Obec Prštice má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci „Základní škola a Mateřská
škola Prštice“. Jedná se o organizaci školského typu. Tato organizace hospodaří
samostatně. Dle zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole provádí pověření pracovníci
veřejnoprávní kontroly hospodaření této příspěvkové organizace a z těchto kontrol
vyhotovují zápis.
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Výroční zpráva PO za rok 2020:
Výnosy celkem
z toho příspěvek obce
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

8 464 335,44
650 000,00
8 382 130,95
82 204,49

Stav fondů dle výkazu Rozvaha pro příspěvkové organizace sestaveného ke dni 31.12.2020.
Fond odměn

FKSP

Rezervní fond
ze zlepšeného
HV

Rezervní fond
z ostatních
titulů

Fond investiční

Odvod
zřizovateli

12.129,79

71 927,94

200 273,38

53 979,82

57 531,33

0,00

V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Obec Prštice obdržela v roce 2020 dotace v celkové výši 1 244 750,--Kč . Rozpis
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce. Dotace byly
řádně vyúčtovány a nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do Krajských
zastupitelstev ve výši 2 991,--Kč byly vráceny v řádném termínu 25.1.2021 na účet
Jihomoravského kraje.

Poskytovatel
Jihomor.kraj
Jihomor.kraj

Účel
Volby do Krajských zastupitelstev
Kompenzační příspěvek COVID

ÚZ
98193
98024

Poskytnuto
Čerpáno
31.000,-28.009,-1 213 750,-- 1 213 750,--

VI. Poskytnuté dotace
Obec Prštice poskytla v roce 2020 dotace obcím:
Město Šlapanice na veřejnoprávní služby (přestupky)

9.000,00 Kč

Obec Prštice poskytla neinvestiční příspěvky občanským sdružením v obci ve výši
10.000,-Kč.
Organizace
Castle Golf Club Prštice
TJ SOKOL Prštice
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Účel
na kulturní akci
na kulturní akci

Poskytnuto
5.000,00
5.000,00

VII. Údaje o hospodaření s majetkem
Obec Prštice hospodaří s vlastním majetkem, který je pravidelně inventarizován.
Inventarizace stavu majetku a závazků byla provedena k 31.12.2020. Zastupitelstvem
obce byla schválena dne 24.6.2021, usnesením číslo 191/2021/Z17. Inventarizační
zpráva je přílohou Závěrečného účtu.
Přehled pohybů majetku v roce 2020
SU
018
019
021
022
028
031
902

Název účtu
DDNM
DNM
DHM
DHM
DDHM
Pozemky
Operativní ev.

Stav k 1.1.2020
259.103,11
154.791,00
107.309.530,04
9.053.106,45
2.797.674,15
5.044.645,00
1.042.858,48

Přírůstky
47.579,21
0,00
2 120 777,34
65 340,00
111.418,40
1.683.000,00
30.669,25

Úbytky
0,00
0,00
0,00
7 323 980,96
118.233,49
0,00
36.972,87

Stav k 31.12.2020
259.103,11
154.791,00
109.430.307,38
1 794 465,49
2.790.859,06
6.727.645,00
1.036.554,86

K pohybu na účtu 021 – stavby rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu,
rozšíření topení v budově zámku, technické zhodnocení „staré sokolovny“ – chladící box,
dlážděné stání pro kontejnery vedle budovy zámku
K pohybu na účtu 022 – dlouhodobý majetek-samostatné movité věci byl vyřazen
konvektomat pro ZŠ A MŠ Prštice, příspěvková organizace a technologie ČOV, zařazen
byl skladový kontejner
K pohybu na účtu 031 – pozemky nákup pozemků p.č. 49/3, p.č. 49/8, p.č. 49/9, p.č.
917/104 a p.č. 922/23 v k.ú. Prštice
Údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok obsahují výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a
ztrát a Příloha. Tyto výkazy jsou uloženy v kanceláři Obecního úřadu v Pršticích.
VIII. Stav nesplacených úvěrů a půjček
V červnu 2014 byla uzavřena smlouva o úvěru u ČSOB , a.s. na přístavbu MŠ k budově ZŠ,
Hlavní 13, Prštice ve výši 7.200.000,00Kč. Zůstatek nesplaceného úvěru k 31.12.2020
činí 2.491.116,30Kč.
V zástavě u ČSOB, a.s. zůstaly k 31.12.2020 tyto pozemky
pozemky p.č.
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
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druh
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

cena
11.283,00
20.594,00
25.837,00
21.984,00
17.258,00
8.944,00
10.363,00
18.719,00
19.449,00
30.765,00
9.511,00

363

orná půda 38.539,00

V prosinci roku 2016 byl usnesením č. 127/2016/Z14 schválen kontokorentní úvěr od
ČSOB ve výši 3.500.000,-Kč. Výše čerpání kontokorentního úvěru k 31.12.2016 byla
2.674.450,83Kč, tato částka byla v řádném termínu do 29.6.2017 vrácena peněžnímu
ústavu, který byl sjednán ve Smlouvě o úvěru č.2603/16/5622. Na základě této Smlouvy
od 30.6.2017 otevřela banka úvěrový účet , z něhož bude kontokorentní úvěr do výše
1.000.000,-Kč poskytován formou napojení úvěrového účtu na účet 165618554/0300.
IX. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce Prštice za rok 2020 provedl odbor kontrolní a právní
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, v souladu se zákonem
č. 420/2004Sb. o přezkoumávání hospodaření územních celků a dobrovolných svazků
obcí na základě písemné žádosti. Přezkoumání proběhlo dne 17. května 2021. O
výsledku přezkoumání byla sepsána závěrečná zpráva. Plné znění této zprávy je
přílohou k Návrhu závěrečného účtu obce.
Závěr zprávy:
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Prštice za ro 2020
byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření,
Neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky
byly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c)
zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:

-

II.

-
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Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem.
Územní celek nedodržel postup tvorby opravných položek k pohledávkám

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a
nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

IV.

7,77 %
9,76 %
0,18 %

Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost:
Dluh obce Prštice k 31.12.2020 nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4
rozpočtové roky.

S celým obsahem Závěrečného účtu obce Prštice za rok 2020 je možné se seznámit na
elektronické úřední desce Obce Prštice – www.prstice.cz nebo v kanceláři Obecního
úřadu Prštice v úřední dny pondělí a středa od 8.00hod do 18.00 hod.
Vyvěšeno na internetových stránkách obce dne 26.6.2021
Zastupitelstvem obce schváleno dne 24.6.2021, usnesením č. 190/2021/Z17
Přílohy:
Výkaz FIN 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Inventarizační zpráva Obce Prštice za rok 2020
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ Prštice za rok 2020
Rozvaha ZŠ a MŠ Prštice k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Prštice k 31.12.2020
Příloha ZŠ a MŠ Prštice k 31.12.2020

„otisk razítka“
Ing. Josef Daněk, v.r.
starosta obce
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