ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NEZAMYSLICE
ZA ROK 2019
IČO: 43313931
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (údaje v Kč)

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové
příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové
výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky (+)
Splátky úvěrů (-)
Prostředky minulých let
Financování celkem

% plnění
Plnění
k upravenému
k 31. 12. 2019
rozpočtu

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

2 717 500,00
805 501,00

3 243 660,00
1 421 667,00

3 345 232,44
1 482 691,10

0,00
740 000,00
4 263 001,00
4 003 457,00

0,00
606 880,00
5 272 207,00
5 727 255,00

0,00
906 880,00
5 734 803,54
5 088 862,64

5 000,00
4 008 457,00
254 544,00
-254 544,00
0,00
0,00
-254 544,00
-254 544,00

20 000,00
5 747 255,00
-475 048,00
+475 048,00
0,00
0,00
+475 048,00
+ 475 048,00

20 000,00
5 108 862,64
+ 625 940,90
- 625 940,90
0,00
0,00
- 625 940,90
- 625 940,90

103,13
104,29
0,00
149,43
108,77
88,85
100,00
88,89
-131,76
-131,76
0,0
0,0
-131,76
-131,76

Plnění příjmů celkem a výdajů celkem k 31.12.2019 obsahují konsolidační položky (pol. 4134
a pol. 5345) ve výši 300 000,00 Kč.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M –
viz elektronická úřední deska www.ounezamyslice.cz.
2) Hospodářská činnost obce
Obec Nezamyslice nevede hospodářskou činnost.
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3) Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní
závěrce ve výkazech rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha.
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky za rok 2019 jsou dostupné
na internetových stránkách www.ounezamyslice.cz v příloze č. 2 návrhu závěrečného účtu.
Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. V souladu s Českým
účetním standardem č. 708 a s vnitřním předpisem odepsala obec Nezamyslice v roce 2019
majetek v celkové výši 540 340,00 Kč (viz účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku).

4) Hospodaření organizací zřízených či založených obcí
Obec Nezamyslice nezřizuje příspěvkové organizace.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 606 880,- Kč. Rozpis přijatých dotací
a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce.
Celkový přehled transferů poskytnutých rozpočty a státními fondy

UZ
98 348

Označení účelového transferu
Volby do Evropského parlamentu

přiděleno Kč
29 000,00

vyčerpáno Kč
13 050,00

13 101

102 580,00

102 580,00

bez UZ

Úřad práce
Neinvestiční dotace v rámci souhrnného
dotačního vztahu (VSS)

65 400,00

65 400,00

bez UZ

PK – PSOV (oprava komunikací)

380 000,00

380 000,00

bez UZ

PK – JSDHO (vybavení)
Celkem ze státního rozpočtu a
rozpočtů místní vládní úrovně

29 900,00

29 900,00

606 880,00

590 930,00

Dotace na výkon státní správy (pol. 4112) ve výši 65 400,- Kč nepodléhá finančnímu
vypořádání se státním rozpočtem. Nevyčerpaná část dotace do Evropského parlamentu
ve výši 15 950,- Kč byla vrácena ve stanoveném termínu v únoru 2020 prostřednictvím
KÚPK do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání.
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6) Vyúčtování finančních vztahů k ostatním osobám a rozpočtům
Dotace z rozpočtu obce za rok 2019 byly poskytnuty ve výši 29 152,00 Kč. Rozpis
poskytnutých dotací je zpracován v tabulce.
Celkový přehled transferů poskytnutých z rozpočtu obce
Označení účelového transferu
Plzeňský kraj: neinvestiční dotace na dopravní
územní obslužnost

poskytnuto Kč

vyúčtováno Kč

9 152,00

9 152,00*

Oblastní charita Sušice

20 000,00

20 000,00*

Celkem poskytnuto z rozpočtu obce

29 152,00

29 152,00

*Dotace poskytnutá Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost a dotace poskytnutá Oblastní
charitě Sušice byly vyúčtovány příjemci dotací v únoru 2020.

7) Stav finančních prostředků ke dni 31. 12. 2019

Účet - název
231 10 – Základní běžný účet KB: účet
31724351/0100

počáteční stav
k 1.1.2019

zůstatek
k 31.12.2019

797 204,07 Kč 1 090 482,64 Kč

231 11 – účet ČNB č. 94-10915351/0710

302 231,33 Kč

198 784,33 Kč

231 12 – účet ČS č. 826601339/0800

533 421,49 Kč

813 405,51 Kč

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce NEZAMYSLICE za rok 2019
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje – Oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly ve dnech 20. – 29. 5. 2020 s přerušením. Přezkoumání bylo
provedeno dálkově, písemnosti a podklady byly územním samosprávným celkem dodány
elektronickým způsobem nebo získány z veřejně dostupných informací (úřední deska ÚSC,
internetové stránky ÚSC, profil zadavatele veřejných zakázek, registr smluv, informační
portál MS MONITOR).
Přezkoumání vykonaly Ing. Marcela Šroubková a Blanka Vilímcová.
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Závěr zprávy
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nezamyslice za rok 2019
Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb.):
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
- § 4 odst. 4, 5 - Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schválen jako
vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový.
Nedostatek: Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, že rozpočet je schválen jako
přebytkový. Dle zápisu ZO ze dne 13.12.2018 byl schválen rozpočet na rok 2019 jako
vyrovnaný. Dle FIN 2-12 M příjmy činily částku 4 263 001,00 Kč, výdaje činily 4 008 457,00
Kč a financování 254 544,00 Kč.
Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona
č. 420/2004 Sb.):
c2) neprůkazné
Účetnictví nebylo průkazné, protože nebyly průkazné účetní záznamy nebo
nebyla provedena inventarizace.
Územní celek nevedl účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně,
přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.
c4) překročení působnosti
Finanční hospodaření nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným
rozpočtem.
Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.
c5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky
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Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je součástí
závěrečného účtu zveřejněného na internetových stránkách obce na adrese
www.ounezamyslice.cz – viz příloha č. 3.

Přílohy:
č. 1: Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2019
č. 2: Účetní závěrka za rok 2019 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha)
č. 3: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nezamyslice, IČ: 43313931
za rok 2019

Usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nezamyslice, IČO: 43313931 za rok
2019 s výhradou nedostatků a chyb uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření a
přijímá následující opatření k odstranění uvedených nedostatků:
-

důsledně dodržovat platné právní předpisy související s hospodařením obce,
především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech rozpočtů, dále pak zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

-

chyby a nedostatky předchozích let budou postupně odstraněny v průběhu roku 2020

Vzhledem k velkému množství chyb v předchozích letech proběhla během roku 2019
změna na pozici účetní obce a účetnictví je v současné době zpracováváno externí firmou
AKK economy s.r.o., která postupně chyby v účetnictví odstraňuje.
Termín: do 28. 2. 2021
Zodpovídá: starosta obce“

V Nezamyslicích, dne 25. 6. 2020
Ladislav Vinický, starosta obce

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 7. 7. 2020

Sejmuto dne: 30. 6. 2021
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