Závěrečný účet obce Přezletice (IČ:00240656) za rok 2020
dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Dne 17. 12. 2019 byl obecním zastupitelstvem schválen rozpočet obce Přezletice na rok 2020.
Rozpočet byl schvalován jako vyrovnaný. V průběhu roku 2020 byl rozpočet upravován
rozpočtovými opařeními: číslo 1-3 a k 31. 12. 2020. Rozpočtová opatření byla projednána
v zastupitelstvu obce a byla následně zavedena do Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,
regionálních rad a DSO (Fin 2-12 M).

1.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.20

26027000,00

24062281,22

24062281,22

1590000,00

3088755,80

3030436,76

0,00

6978832,00

6978832,00

840000,00

3226050,00

3226050,00

Příjmy celkem

28457000,00

37355919,02

37297599,98

Třída 5 – Běžné výdaje

26007000,00

18428448,42

15097685,00

2450000,00

14012990,78

12879633,08

28457000,00

32441439,20

27977318,08

Třída 8 – Financování

0,00

4914479,82

9320281,90

Financování celkem

0,00

4914479,82

9320281,90

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery

Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Třída 1 – Daňové příjmy
V této části jsou zahrnuty daně, kde je správcem finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní
náleží obci dle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitých věcí nepodléhá shora uvedenému zákonu
a správce daně, FÚ, převádí obci 100 % celkové vybrané částky. Daň z příjmu právnických osob za
obce naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do
státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, dojde pouze k proúčtování. Ostatní poplatky v této
části rozpočtu: místní poplatky (např. popl. za provoz systému komunálního odpadu, popl. ze psů) a
správní poplatky, jsou vybírány přímo na účet obce.
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Obsahem nedaňových příjmů, jsou příjmy z poskytování služeb, příjmy z vlastní činnosti, příjmy
z pronájmu pozemků, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, přijaté příspěvky a
náhrady, příjmy z úroků, přijaté pojistné náhrady apod.
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Jedná se o příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku a příjmy z prodeje pozemků.

Třída 4 – Přijaté transfery
Dotace přijaté v roce 2020 byly v celkové výši 3 226 050,00 Kč. Účelové dotace byly v roce 2020
řádně vyúčtovány.
Třída 5 – Běžné výdaje
Tuto část tvoří veškeré výdaje neinvestiční povahy vynakládané na všechny služby, vodné a stočné,
energie, veřejné osvětlení, mateřskou školu, tělovýchovnou činnost, transfery spolkům, obecně
prospěšným společnostem, neziskovým a podobným organizacím, na sociální služby, věcné dary,
dary obyvatelstvu, nebytové hospodářství, nakládání s odpady, na péči o zeleň a její dosazování, na
novou výsadbu zeleně, bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochranu, výdaje na volby do
Evropského parlamentu, platy a zákonné pojištění, nákup materiálu, drobného hmotného
dlouhodobého majetku, na veškeré opravy a udržování, pohonné hmoty, na služby pošt,
telekomunikací, zpracování dat, služby peněžních ústavů, apod.
Třída 6 – Kapitálové výdaje
V roce 2020 sestávaly investiční výdaje na pořízení a rekonstrukci místních komunikací,
pokračovaly práce na obnově sportovišť a dětských hřišť. Byl pořízen štěpkovač pro údržbu veřejné
zeleně. Byl proveden investiční transfer do DSO Svazková škola na vybudování budovy školy.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích podle rozpočtové skladby
jsou součástí závěrečného účtu obce za rok 2020 a jsou uvedeny ve výkazu FIN 2-12 M – Výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných
svazků obcí. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny ve
výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky a jsou součástí závěrečného účtu
obce za rok 2020. Výkazy jsou zveřejněny na elektronické úřední desce.
2.

Stav účelových fondů

Obec netvoří účelové fondy.
3.

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Obec Přezletice je zřizovatelem Mateřské školy Přezletice, příspěvkové organizace, které poskytuje
neinvestiční příspěvek na provoz. V roce 2020 obdržela MŠ Přezletice neinvestiční příspěvek ve
výši 1 300 000,00 Kč. Hospodaření mateřské školy je zachyceno v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a
v příloze. Tyto výkazy jsou součástí závěrečného účtu obce. Zveřejněny jsou na elektronické úřední
desce obce.
V Kč

Rezervní fond Fond
Fond odměn Rezervní fond Fond investic Výsledek
za zlepšeného kulturních a
z ostatních
hospodaření
hosp.výsledku sociálních
titulů
potřeb

MŠ Přezletice,
příspěvková
organizace

4.

434264,71 109145,00 212655,00

162581,50 1000343,00

178880,40

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně (přehled dotací dle UZ)

Dotace přijaté v roce 2020 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny
v tabulce. Účelové dotace byly v roce 2020 řádně vyúčtovány.

Účelový znak
98193
00000
90992
98024

5.

Účel

Položka

Volby do zastupitelstva kraje
Neinv. dotace ze st.rozpočtu
Inv. Dotace zahrada MŠ
Kompenzační bonus COVID

4111
4112
4213
4111

Čerpání

Rozpočet
31000,00
383800,00
500000,00
2311250,00

31000,00
383800,00
500000,00
2311250,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Přezkoumání hospodaření provedl Atlas Audit s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice na
základě objednávky obce. Přezkoumání bylo provedeno podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších
relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů ČR, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2, 3 a 10 zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.,“). Dílčí přezkoumání
hospodaření proběhlo dne 24. 9. 2020 a závěrečné dne 8. 2. 2021.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Vyjádření ohledně chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření územního celku Obec Přezletice za rok 2020 jsme nezjistili
žádné chyby a nedostatky.
Upozornění na případná rizika
K datu účetní závěrky obce na účtu 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky vykazuje hodnotu
pohledávek ve výši 2 547 360,- Kč. z titulu probíhajícího trestního řízení zahájeného v roce 2016.
Vzhledem k výši pohledávky a okolnostem jejich vzniku považuje auditor vymožení této
pohledávky za vysoce ohroženou s možným budoucím dopadem do hodnoty majetku obce. Obec k
této pohledávce k datu účetní závěrky vytvořila opravnou položku v zákonné výši.
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku obec Přezletice a podíl zastaveného
majetku na celkovém majetku územního celku
ukazatel

% roku 2020

Podíl pohledávek na rozpočtu

0,03

Podíl závazků na rozpočtu

11,99

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

0

Vyjádření k poměru dluhu územního celku Obec Přezletice k průměru jeho příjmů za poslední 4

rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
Dluh územního celku Obec Přezletice k 31. 12. 2020 nepřekročil 60 % průměru
jeho příjmů za poslední 4 roky.

6. Součásti závěrečného účtu:
1. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Obce Přezletice za rok 2020
2. rozvaha ÚSC k 31. 12. 2020
3. výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31. 12. 2020
4. příloha ÚSC k 31. 12. 2020
5. plnění rozpočtu - výkaz FIN 2-12M k 31. 12. 2020
6. závěrečné sestavy příspěvkové organizace zřízené obcí Mateřské školy Přezletice,
příspěvkové organizace: rozvaha, výkazu zisku a ztráty, příloha sestavené k 31. 12. 2020.
Všechny tyto součásti jsou k nahlédnutí na OÚ Přezletice a jsou zveřejněny na elektronické úřední
desce.
ÚSC=územně samosprávný celek
ZO Přezletice se předkládá

Usnesení 4a: Zastupitelstvo obce Přezletice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce Přezletice za rok 2020 k 31. 12. 2020 a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Přezletice za rok 2020 „bez výhrad“.

Přezletice, dne 29.6.2021

Vyvěšeno: 29.6.2021
Sejmuto: 30.6.2022

