Obec Rešice
Rešice 97, 671 73 Tulešice

Závěrečný účet Obce Rešice za rok 2020
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění plat.
předpisů, zveřejňuje Obec Rešice Návrh na závěrečný účet obce za rok 2020.
1) Výsledek hospodaření obce za rok 2020
•

Hospodaření obce Rešice skončilo k 31. 12. 2020 přebytkem ve výši 724 407,95. Kč.

2) Rozpočet obce na rok 2020
•

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022–2026 byl vyvěšen od 28. 02. 2020 do
27. 4. 2020 na úřední desce i na internetových stránkách v plném znění. Rozpočtový výhled
obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen zastupitelstvem
obce dne 27. 4. 2020. Schválený střednědobý výhled je zveřejněn od 28. 4. 2020 na
internetových stránkách obce (http://www.resice.cz/urad-2/povinne-informace/ a úřední
deska). Na úřední desce oznámeno, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde lze
nahlédnou do jeho listinné podoby.

•

Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena zastupitelstvem obce dne 20. 12. 2019. Podle
stanovených pravidel měly být příjmy a výdaje roku 2020 čerpány ve výši rozpočtových
příjmů a výdajů roku 2019. Pravidla rozpočtového provizoria byla zveřejněna na elektronické
úřední desce dne 27. 12. 2019.

•

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě v úplném
znění od 28. 2. 2020 do 27. 4. 2020. Návrh rozpočtu obsahuje rozpočet schválený pro rok
2019, upravený rozpočet 2019, skutečnost k 31. 12. 2019 a návrh roku 2020. Na návrhu je
uveden termín, do kterého mohou vznést občané připomínky. Rozpočet byl schválen
zastupitelstvem obce dne 27. 4. 2020 jako přebytkový s příjmy 8 818 600,00 Kč a výdaji ve
výši 7 318 600,00 Kč. Rozpočet byl projednán při schvalování v třídění podle rozpočtové
skladby. Schválený rozpočet souhlasí na FIN 2–12 M. Jako závazné ukazatele jsou stanoveny
paragrafy. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách dne 28. 4. 2020. Na
úřední desce je také oznámeno, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možné
nahlédnout do jeho listinné podoby.

•

Pravomoc k provádění rozpočtových změn starostkou obce byla schválena zastupitelstvem dne
10. 6. 2019. Starostka smí provádět jednotlivá rozpočtová opatření do výše 50 000,00 Kč
vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě.
Rozpočtové opatření k 31. 12. 2020 bylo provedeno v 6 případech. Rozpočtová opatření byla
zapracována do výkazu FIN 2-12 M.
Hospodaření obce podle schváleného rozpočtu - příjmy jsou naplňovány, výdaje rozpočtu
nejsou překročeny. K 31. 12. 2020 bylo hospodařeno s přebytkem ve výši 724 407,95. Kč.
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Rozpočtová opatření k 31.12.2020 byla provedena v 6 případech.
− Rozpočtové opatření č. 1 – schválené zastupitelstvem obce dne 15.05.2020, zveřejněno na
úřední desce dne 19.05.2020.
− Rozpočtové opatření č. 2 – schválené zastupitelstvem obce dne 24.06.2020, zveřejněno na
úřední desce dne 25.06.2020.
− Rozpočtové opatření č. 3 – schválené zastupitelstvem obce dne 16.09.2020, zveřejněno na
úřední desce dne 18. 09. 2020.
- Rozpočtové opatření č. 4 - schválené zastupitelstvem obce dne 21.10.2020, zveřejněno na
úřední desce dne 27. 10. 2020.
- Rozpočtové opatření č. 5 - schválené zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2020, zveřejněno na
úřední desce dne 24.11.2020.
- Rozpočtové opatření č. 6 - schválené zastupitelstvem obce dne 11.12.2020, zveřejněno na
úřední desce dne 31.12.2020.
•

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě
od 20. 5. 2020 do 24. 6. 2020. V elektronické podobě zveřejněn úplný závěrečný návrh včetně
celé zprávy auditora. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a
výdajů, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích tak, aby bylo možné
zhodnotit 4 daření, dále je součástí závěrečného účtu vyúčtování finančních vztahů a zpráva o
přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne
24. 6. 2020 s výrokem „bez výhrad“. Schválený závěrečný účet byl zveřejněn na
internetových stránkách dne 25. 6. 2020, současně bylo na úřední desce oznámeno, kde je
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

•

Účetní závěrka obce za rok 2019 byla schválena dne 24. 6. 2020 zastupitelstvem obce. V
zápise ze zastupitelstva jsou uvedeny i podklady, které byly schvalujícímu orgánu předloženy.

3) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce za rok 2020
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Celkem příjmy
Konsolidace příjmů
Celkem příjmy po
konsolidaci
VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje
Konsolidace výdajů
Celkem výdaje po
konsolidaci
Saldo příjmů a
výdajů po konsolidaci
Financování celkem
po konsolidaci

Schválený rozpočet
Kč
5.655.000,00
475.500,00
2.110.000,00
578.100,00
8.818.600,00
420.000,00
8.398.600,00

Rozpočet po
změnách-Kč
5.627.300,00
492.900,00
2.110.000,00
880.500,00
9.110.700,00
167.400,00
8.943.300,00

Výsledek od počátku
roku-Kč
5.242.996,91
906.316,86
1.586.473,00
880.356,00
8.616.142,77
167.341,00
8.448.801,77

Schválený rozpočet
Kč
5.760.400,00
1.558.200,00
7.318.600,00
420.000,00
6.898.600,00

Rozpočet po
změnách-Kč
6.746.500,00
3.509.600,00
10.256.100,00
167.400,00
10.088.700,00

Výsledek od počátku
roku-Kč
5.423.276,82
2.468.458,00
7.891.734,82
167.341,00
7.724.393,82

1.500.000,00

-1.145.400,00

724.407,95

-1.500.000,00

1.145.400,00

-724.407,95
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4) Přijaté dotace a dary
−
−
−
−
−
−
−

příspěvek na VPP
dotace v rámci souhrn. finančního vztahu
dotace pro JSDH
dotace na Volby do Evropského Parlamentu
dotace na provoz místní prodejny
dotace na Povodňový plán
kompenzační bonus z rozpočtu JmK

UZ 13101
UZ 14004
UZ 98193
UZ 00363
UZ 15974
UZ 98024

54.650,00 Kč
77.600,00 Kč
800,00 Kč
47.000,00 Kč
35.000,00 Kč
80.465,00 Kč
417 500,00 Kč

•

Příspěvek poskytnutý na rok 2020 pod UZ 13101 za účelem vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 54.650,00 Kč od ÚP ČR (krajská pobočka Brno)
byl čerpán dle stanovených podmínek Dohody č. ZNA-V-33/2020 bez problémů v plné výši.

•

Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnných finančních vztahů byl v roce
2020 přijat ve výši 77.600,00 Kč a využit v plné výši.

•

Obec Rešice obdržela v roce 2020 pro JSDH neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 800,-Kč. Tato dotace byla přijata pod
UZ 14004 a byla použita na částečné pokrytí výdajů údržby a opravy hasičské techniky JSDH
Rešice.

•

Dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa určena na výdaje pro společné Volby do
zastupitelstev krajů, konané ve dnech dne 2.-3.10.2020 a 9.-10.10.2020 a do Senátu
Parlamentu ČR konané ve dnech 2.-3.10. 2020 byla přijata pod UZ 98193, v celkové výši
47.000,00 Kč . Tato dotace byla čerpána pouze ve výši 42.109,00 Kč. Jednalo se o náklady
na odměny OVK, odměny ostatní, cestovné, refundace, občerstvení, kancelářský a volební
materiál a čistící prostředky.
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4.891,00 Kč budou převedeny v lednu 2021 na
základní běžný účet Jihomoravského kraje č.ú. 27-7203250247/0100 v rámci finančního
vypořádání
dotací za rok 2020 ze státního rozpočtu poskytnutých prostřednictvím
Jihomoravského kraje

•

Obec Rešice obdržela v roce 2020 účelovou neinvestiční finanční podporu z rozpočtu
Jihomoravského kraje na realizaci akce „Podpora provozu prodejny v obci Rešice“ výši
35.000,-Kč. Tato finanční podpora dle Smlouvy č. JMK064882/20/ORR byla v roce 2020
čerpána dle stanovených podmínek o použití dotace výše zmíněné smlouvy v plné výši.

•

Obec Rešice obdržela v roce 2020 investiční dotaci od poskytovatele Ministerstvo životního
prostředí z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 ve výši 80.465,00 Kč (UZ
15974) na realizaci akce „Protipovodňová opatření obce Rešice“ – Povodňový plán obce
Rešice. Při realizaci akce obec postupovala podle Podmínek poskytnutí dotace ,Rozhodnutí č.
115D312040401. Dotace byla v roce 2020 čerpána v plné výši.

•

Zákon č. 159/2020 Sb. v části čtvrté stanovil Ministerstvu financí povinnost poskytnout obcím
jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu – kapitoly Všeobecná
pokladní správa, který je určen ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v
souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu. Výše příspěvku pro každou obec vychází z
částky 1.250 Kč a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel České republiky zpracované
Českým statistickým úřadem k 01.01.2020.
Obec Rešice dne 12.08.2020 přijala na bankovní účet vedený u ČNB částku tohoto příspěvku
ve výši 417 500,00 Kč. Tyto finanční prostředky obec přijala ve svém rozpočtu zápisem na
položce 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu a
novém účelovém znaku ÚZ 98024 - Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona
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č. 159/2020 Sb. Tento příspěvek není účelově určen a nepodléhá tudíž finančnímu vypořádání
se státním rozpočtem za rok 2020.
•

Obec Rešice obdržela v roce 2020 od ČEZ, a.s. finanční dar ve výši 2.100.000,00 Kč.
Předmětem a účelem darovací Smlouvy č. 4102166131 bylo poskytnutí podpory na projekty:
1) Oprava místních komunikací obci Rešice ve výši 1.578.493,00 Kč
2) Oprava obecního bytového domu ve výši 521.507,00 Kč
Finanční dar byl v plné výši použit na pokrytí části nákladů vyvolaných realizací výše
zmíněných projektů.

5) Finanční majetek
•

Účet 231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků vykazuje k 31. 12. 2020
aktivní zůstatek ve výši 7 964 146,45 Kč, který se skládá z následujících účtů:

- KB, č. ú. 18627741/0100 2 325 008,59 Kč (AU 231 0010)
- ČNB, č. ú. 94-13615741/0710 5 385 410,46 Kč (AU 231 0012)
- KB, č. ú. 86-4519790297/0100 67 882,76 Kč (AU 231 0013)
- KB, č. ú. 107-3301680277/0100 32,38 Kč (AU 231 0014)
- KB, č. ú. 115-7245970277/0100 185 805,42 Kč (AU 231 0015)
•

Účet 251 – Majetkové cenné papíry k obchodování vykazuje k 31. 12. 2020 aktivní zůstatek
ve výši 1.535.124,85 Kč, který byl doložený inventurou. Obecní zastupitelstvo rozhodlo dne
14. 1. 2020 vložit finanční prostředky ve výši 1 500 000,00 Kč do českých investičních fondů
CZECH FUND. Obec uzavřela dne 20. 1. 2020 komisionářskou smlouvu se společností
EFEKTA obchodníkem s cennými papíry a.s. K rozvahovému dni byly cenné papíry oceněny
reálnou hodnotou.

•

Pokladna vykazuje k 31. 12. 2020 aktivní zůstatek ve výši 19 020,00 Kč, který je doložen
inventarizací. Dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty byla uzavřena s pokladní
(účetní) dne 1. 6. 2005.

•

Ceniny vykazují k 31. 12. 2020 aktivní zůstatek ve výši 29 148,00 Kč, který je doložen
inventarizací. Zůstatek představuje známky (848,00 Kč) a stravenky (28.300,00Kč). Je vedena
operativní evidence nákupu a spotřeby poštovních známek.

6) Hospodaření s majetkem obce - Inventarizace majetku
Účetní jednotka má vypracovanou směrnici pro provádění inventarizace (vnitřní směrnice
č. 2/2011 pro provádění inventarizace majetku a závazků obce). Plán inventur byl vydán dne 11. 12.
2020, ve kterém byl stanoven termín inventury od 4. 1. 2021 do 31. 1. 2021 a zpracování
inventarizační zprávy do 31. 1. 2021. Členové inventarizační komise byli proškoleni. Inventarizační
zpráva vypracována dne 25. 1. 2021. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Součástí zprávy jsou
seznamy inventurních soupisů.
Majetek k 31.12.2020
Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Změna stavu
Počáteční stav (přírůstek+/úbytek- Konečný stav k
k 1.1.
)
31.12

280 198,56
242 740,00

-122 861,00
52 210,00

157 337,56
294 950,00
4

Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný
Stavby
40 119 511,05
Samostatné hmotné movité věci a soubor
2 401 850,00
hmotných movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2 737 262,49
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
Pozemky
5 973 844,17
Kulturní předměty
146 036,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
1 656 390,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému
-280 198,56
majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému
-150 070,00
majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
-10 348 672,70
Oprávky k samostatným hmotným movitým
-669 659,00
věcem a souborům hmotných
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému
-2 737 262,49
majetku

3 868 622,48
0,00

43 988 133,53
2 401 850,00

47 580,28

2 784 842,77

-1 939,32
40 000,00

5 971 904,85
186 036,00

-1 365 149,00

291 241,00

122 861,00

-157 337,56

134 282,00

-15 788,00

-819 215,00
-185 640,00

-11 167 887,70
-855 299,00

-47 580,28

-2 784 842,77

Příloha: Inventarizační práva o průběhu a výsledku inventarizace majetku obce k 31.12. 2020,
Rozvaha ÚSC k 31.12.2020
7) Vedení účetnictví
Obec Rešice účtovala v roce 2020 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními
předpisy. Účetnictví je zpracováno programem KEO-W.
8) Členství ve spolcích a svazcích
Název
Ekoregion 5
Mikroregion Moravskokrumlovsko
VAK Třebíč
Svaz měst a obcí ČR

Právní forma
Dobrovolný svazek obcí
Dobrovolný svazek obcí
Dobrovolný svazek obcí
Spolek

9) Obec Rešice nemá úvěr, který by v roce 2020 čerpala, ani jí nebyla poskytnuta jakákoliv jiná
půjčka.
10) Obec Rešice v roce 2020 neposkytla dotaci, poskytla pouze dary
• finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Rešice ve výši 40 000,00 Kč. Žádost o finanční dar byl
schválen zastupitelstvem dne 20. 1. 2020, Usnesením č. 11/2020.
• finanční dar Jednotě, spotřební družstvo, Moravský Krumlov ve výši 70.000,00 Kč. Uzavření
Darovací smlouvy schválilo obecní zastupitelstvo na svém 18. zasedání dne 21.10.2020,
Usnesením č. 18/2020.
11) Obec Rešice nemá hospodářskou činnost
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12) V návaznosti konečných zůstatků k 31.12.2019 a počátečních zůstatků k 1.1.2020 nebyly
zjištěny rozdíly
13) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 provedla společnost HB AUDITING,
s. r.o. Žďár nad Sázavou ve dnech 31.03. a 01.04.2021.
Závěr přezkoumání: „ Při přezkoumání hospodaření Obce Rešice za rok 2020 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“.
Příloha: Zpráva společnosti HB AUDITING, s.r.o. o výsledku závěrečného přezkoumání hospodaření
obce Rešice za rok 2020.
14) Přílohy k návrhu závěrečného účtu obce za rok 2020:
• Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2020 – plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové
skladby
• Rozvaha ÚSC k 31.12.2020
• Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2020
• Příloha k 31.12.2020
• Zpráva společnosti HB AUDITING, s.r.o. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rešice
za rok 2020
• Inventarizační práva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.
2020
S celým obsahem závěrečného účtu obce Rešice (včetně všech povinných příloh) je možné se seznámit
v kanceláři Obecního úřadu Rešice v úředních hodinách a v elektronické podobě na www.resice.cz
po dobu jeho vyvěšení.

Závěrečný účet obce Rešice za rok 2020 byl zastupitelstvem obce schválen dne 21.06.2021,
Usnesením č. 24/2021

Závěrečný účet obce Rešice za rok 2020 je na úřední i elektronické desce vyvěšen dne 22.06.2021.

Jílková Petra
starostka obce Rešice
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