Závěrečný účet obce Bohatice za rok 2020
Závěrečný účet vychází z § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění. Zahrnuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby,
údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích v tak podrobném členění a obsahu, aby
bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku. Součástí závěrečného účtu je
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu
a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Dále je zde zakotvena povinnost o přezkumu hospodaření
za uplynulý rok a zpráva o výsledku přezkoumání je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
Rozpočet na rok 2020 byl schválen jako přebytkový. V průběhu roku bylo přijato několik rozpočtových
opatření a to jak na straně příjmů, tak i výdajů. Rozpočet byl upravován zejména z titulu zvýšených daňových
a nedaňových příjmů, příjmem prostředků z dotačních titulů, upuštěním od realizací některých kapitálových
výdajů a dále v souvislosti s uzávěrkovými operacemi.
Údaje v přehledové tabulce plnění příjmů a výdajů jsou uvedeny v tisících Kč.
Schválený rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy

Rozpočet po změnách
Plnění k 31.12.2020
(rozpočtových opatřeních)

2 955

3 078

3 069

Třída 2 - Nedaňové příjmy

516

1 150

1 160

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0

0

0

Příjmy celkem

68
3 539

554
4 782

581
4 810

Třída 5 - Běžné výdaje

2 776

3 781

3 504

Třída 6 - Kapitálové výdaje

196
2 972

345
4 126

331
3 835
975

Třída 4 - Přijaté dotace

Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje

Příjmy rozpočtu
Příjmy rozpočtu dosáhly částky 4 810 771,99 Kč. Přijaté příjmy byly vyšší než původně rozpočtované
především z důvodu přijatých dotačních prostředků, vyššího výnosu daní fyzických a právnických osob.
Výdaje rozpočtu
Výdaje činily 4 966 406,91 Kč a tvořily je především náklady na:
• činnosti spojené s výkonem místní správy ve výši 944tis Kč;
• zastupitelstvo obce ve výši 441tis Kč;
• odstraňování komunálního odpadu ve výši 363tis Kč;
• opravy a údržbu místních komunikací ve výši 135tis Kč;
• správu obecních lesů ve výši 371tis Kč;
• údržbu veřejné zeleně ve výši 106tis Kč;
• veřejné osvětlení ve výší 231tis Kč;
• pořízení tepelného čerpadla pro vytápění budovy OÚ ve výši 295tis Kč.
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Majetek a finanční situace k 31. 12. 2020
V souladu s ustanovením zákona 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, byla ke dni 31. 12.
2020 provedena inventarizace a byl zjištěn skutečný stav majetku. Inventarizační komisí nebyly zjištěny
žádné inventarizační rozdíly.
Přehled majetku z hlediska jeho složení tvoří aktiva v celkové výši 67 593 925,77 Kč a ve stejné výši jsou i
zdroje jeho krytí, tzn. pasiva.
Přehled hmotného a nehmotného majetku obce
Název
Stavby
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý majetek
Ostatní DHM
Pozemky
Nedokončený nehmotný majetek
Nedokončený hmotný majetek
Finanční majetek (akcie SVS a.s.)
Operativní evidence majetku

Účet
021
022
028
029
031
041
042
069
902

Kč
34 173 087,19
824 740,00
638 764,58
16 000,00
31 904 881,00
0,00
35 453,00
1 000,00
161 104,34

I.
Plnění rozpočtu za rok 2020

II.

Vyhodnocení příjmů závazných ukazatelů v tis. Kč
Oddíl
00
10
21
23
36
36
37
61

Druh příjmu
Příjmy ze SR
Prodej dřeva
Pronájem nebytových prostor
Pitná voda
Bytové hospodářství
Komunální služby - pozemky
Odpady
Činnost místní správy

Schválený
rozpočet
3 022
151
37
250
0
6
135
7

Upravený
rozpočet
3 631
471
37
374
0
56
138
2

Skutečnost
3 623
485
37
375
0
52
138
2

Vyhodnocení výdajů závazných ukazatelů v tis. Kč
Oddíl
10
22
23
36
37
61

Druh výdajů
Lesní hospodářství
Doprava - opravy a udržování
Pitná voda
Komunální služby
Veřejná zeleň a odpady
Veřejná správa a služby

Schválený
rozpočet
100
60
515
65
434
454

Upravený
rozpočet
360
150
496
85
511
980

Skutečnost
336
126
469
70
469
944

Stavy a obraty na bankovních účtech
Účet
Finanční prostředky

Počáteční stav
k 01. 01. 2020
4 266 093,32 Kč

Konečný stav
k 31. 12. 2020
4 765 990,41 Kč

Změna stavu na
bankovních účtech
499 897,09 Kč
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III.

Vyúčtování finančních vztahů za rok 2020

Finanční vypořádání se státním rozpočtem, státními fondy a rozpočtem kraje za rok 2020 bylo provedeno v
souladu s vyhláškou MF ČR, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání. Rozpis přijatých
dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce.
účel
Neinv,transfer z vše.pok.
výkon státní správy
KÚ
KÚ
KÚ
SZIF
SZIF
SFŽP
Nein.tran.z všeobec.pokl.

ÚZ
98024
29015
29030
29029
89517
89518
9002
98193

položka
4111
4112
4116
4116
4116
4213
4213
4113
4111

CELKEM

IV.

výše dotace
277 500,00 Kč
68 100,00 Kč
6 860,00 Kč
29 298,00 Kč
17 000,00 Kč
32 397,00 Kč
57 594,00 Kč
9 832,00 Kč
47 000,00 Kč
545 581,00 Kč

čerpání
vratka v Kč
277 500,00 Kč
0
68 100,00 Kč
0
6 860,00 Kč
0
29 298,00 Kč
0
17 000,00 Kč
0
doplatek
0
doplatek
0
9 832,00 Kč
0
47 000,00 Kč
0
455 590,00 Kč
0

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

V souladu s ustanovením §17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a §42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, jsou územně samosprávné celky
povinny nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Předmětem tohoto přezkoumání je
hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatním finančním majetkem a nakládání s majetkem.
Přezkoumání obce Bohatice bylo provedeno dle rozpisu pověřeným pracovníkem Krajského úřadu
Libereckého kraje. Zpráva auditora je nedílnou součástí závěrečného účtu.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v přílohách. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou
uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které
jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bohatice.

2. Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost.

3. Stav účelových fondů a finančních aktiv
Obec nevede účelové fondy a nemá finanční aktiva.

4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.

5. Hospodaření organizací založených obcí
Obec není zřizovatelem žádné organizace.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Jitka Brotzová – kontrolor pověřený přezkoumáním. Pověření
k výkonu přezkoumání vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č.j.: LK0012/20/Bro ze dne 19. 4. 2021.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a to dálkově v sídle Krajského úřadu
Libereckého kraje, U Jezu 642/2a v Liberci, dne 27. 4. 2021. Poslední kontrolní úkon před vyhotovením
zprávy (telefonické seznámení starosty obce s výsledky kontroly) byl proveden dne 18. 5. 2021.
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Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohatice za rok 2020
A.I. Výsledek dílčích přezkoumání:
Dílčí přezkoumání nebylo prováděno.
A.II. Zjištěné chyby a nedostatky z přezkoumání hospodaření za rok 2020
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
B. Plnění opatření k odstranění nedostatků.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020
C.I. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C.II. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
4,54 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
11,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
0%
C.IV. Dluh obce překročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu
zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Podíl dluhu k průměru příjmů činil
134,06 %, dle předpokládaných splátek dlouhodobého úvěru (ve výši 475 101,76 Kč) je
zabezpečena podmínka splnění 5% (320 206,- Kč) z rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměru příjmů
za poslední 4 roky.
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy
pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.“
V Bohaticích dne 15. 6. 2021
podklady zpracovala:
Běla Hostinská,
účetní obce

předkládá:
Jiří Kováč,
starosta obce

Jiří
Kováč

c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-006733
40, o=OBEC BOHATICE,
ou=666, cn=Jiří Kováč,
sn=Kováč,
givenName=Jiří,
serialNumber=P529533
2021.06.29 20:05:58
+02'00'

Přílohy:
1) Výkaz pro hodnocení rozpočtu ÚSC za rok 2020 (Výkaz FIN 2-12);
2) Závěrečný účet za rok 2020 včetně příloh (sjetina z programu);
3) Inventarizační zpráva za rok 2020;
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohatice za rok 2020.
Závěrečný účet obce byl schválen zastupitelstvem dne 29. 6. 2021 usnesením č. 17/2021.
Znění usnesení: „Zastupitelstvo obce Bohatice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a to bez výhrad.“
Návrh byl vyvěšen na úřední desce dne: 15. 6. 2021 v 17:00 hodin
Návrh byl sejmut z úřední desky dne: 29. 6. 2021
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