OBEC

ŘEŘICHY

SCHVÁLENÝ
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

Závěrečný účet obce Řeřichy za rok 2020 byl zpracovaný v souladu s
ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Identifikace účetní jednotky
Název účetní jednotky
Sídlo
IČ
Právní forma
Telefon
E-mail
Plátce DPH

Obec Řeřichy
Řeřichy 39
00639974
801 - Obec (obecní úřad)
313 543392
obec@rerichy.cz
ne

Všeobecné informace
Předmět činnosti
Rozvahový den
Okamžik sestavení účetní závěrky
Starosta
Místostarosta
Počet členů zastupitelstva
Kontrolní výbor (počet členů, jméno předsedy
Finanční výbor (počet členů, jméno předsedy)
Odkaz na kontakty

zákon č. 128/200 Sb., o obcích
31.12.2020
05.2.2021
Vladislav Reigl
Jiří Pešek
7
3,Vladislav Horek
3, Ing. Jan Krčil
www.rerichy.cz

Organizace ÚSC
(zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 23 a násl.)

Prezentace
Účetnictví obce Řeřichy je vedeno a účetní závěrka a závěrečný účet byl sestaven
v souladu s(e):




zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále je zákon o účetnictví),



Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č.
410/2009 Sb.,




zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů,

vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými
celky, příspěvkovými organizacemi, zdravotními pojišťovnami, státními fondy a
organizačními složkami státu,

vyhláškou č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě,



vyhláškou č. 449/2009., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů ÚSC,



vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných
účetních jednotek a jejich předávání do Centrálního systému účetních informací státu a
požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o
účetních záznamech),




vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,



metodikami zpracování účetnictví a rozpočtu v programu KEO-W

vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek

V souladu s těmito předpisy se obec řídila platnými vnitropodnikovými směrnicemi k vedení
účetnictví.
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který
je vymezen hranicí území obce a řídí se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Obec plní své úkoly prostřednictvím orgánů, kterými jsou zastupitelstvo obce a starosta obce.
V jejich činnosti se prolíná státní správa a samospráva.
Účetní závěrka je sestavena v českých korunách a údaje v ní jsou vykazovány v Kč.
Účetní závěrka rozpočtu je sestavena k 31.12.2020.
Rozpočtovým obdobím je kalendářní rok od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Účetní a rozpočtové zásady
 Účetní a finanční výkazy
1. Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č.
410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví.
2. Finanční výkaz, popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č. 449/2009 Sb., o
způsobu a rozsahu výkazů pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC.
 Konsolidace položek rozpočtové skladby (vyhláška č. 449/2009 Sb.)
Vzájemné vztahy (finanční převody) mezi účty účetní jednotky a mezi veřejnými rozpočty
navzájem jsou konsolidovány v souladu s vyhláškou č. 313/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě, a v souladu s vyhláškou č. 449/2009 Sb.

2. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU
OBCE ŘEŘICHY V ROCE 2020
(plnění rozpočtu, finanční vypořádání, výsledky přezkoumání hospodaření obce, vypořádání
účelových dotací)

Úvod
Závěrečný účet obce Řeřichy je zpracován v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen rozpočtová pravidla a obsahuje
hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2020 a to jak příjmové, tak výdajové části, dále
obsahuje výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, závěry finančního vypořádání
k ostatním veřejným rozpočtům a další skutečnosti uvedené v zákoně o rozpočtových
pravidlech.
Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 27.12.2019 jako
schodkový. Byl schválen na závazné ukazatele – příjmy 1.914.520,-- Kč a výdaje 2.299.500,-Kč. Schodek rozpočtu byl dofinancován z přebytku hospodaření minulých let ve výši
500 000,--Kč, z tohoto přebytku ve výši 115.020,-- Kč bude použita tato částka na splátku
úvěru na obecní vodovod. Rozpočet byl schválen na závazné ukazatele dle odvětvového
členění – paragrafy. Před jednáním zastupitelstva byl řádně vyvěšen na úřední desce včetně
zveřejnění na webových stránkách obce, a to od 5.12.2019 do 27.12.2019. Rozpočet byl
zpracován v souladu s rozpočtovým výhledem na roky 2018 – 2020. Během rozpočtového
roku bylo přijato 10 rozpočtových opatření a 3 rozpočtové změny, které byly projednány
zastupitelstvem obce v souladu se zákonem o obcích.

Rozpočtové příjmy
Plánované příjmy obce činily 1.914.520,-- Kč. Předpokládané příjmy rozpočtu byly
především vlivem různých dotací během roku rozpočtovými opatřeními upraveny na
2.086.611,-- Kč. Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části v roce 2020 činilo
1.860.593,89,-- Kč, což je 89,17 % upraveného rozpočtu.
Vývoj příjmů během roku probíhal dle předpokladů a bez závažnějších výkyvů, daňové
příjmy byly 1.575.002,-- Kč. Celkově byly rozpočtované daňové příjmy splněny na
91,57%. Objem těchto příjmů nemůže obec nijak ovlivnit. Na daňových příjmech se nejvíce
podílí daň z přidané hodnoty a daň z příjmu fyzických nebo právnických osob a daň
z nemovitých věcí.
Daňové příjmy – vlastní, tedy místní a správní poplatky činily 69.120,-- Kč a plnění činilo
207,69 %. Mezi objemově nejvyšší patří příjmy z místního poplatku za komunální odpad,
poplatky ze psů a správní poplatky.

Naplňování nedaňových příjmů se nepodařilo naplnit, činilo 72.350,89,-- Kč, plnění bylo na
51,13%.
Zde objemově nejvýznamnějšími příjmy jsou příjmy za pronájmy obecních bytů a budov,
příjmy z pozemků a úroky.
Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány, ale došlo k plnění ve výši 10.000,-- Kč. (investiční
příspěvek na vodovod).
Významnou část příjmů tvořily transfery z jiných rozpočtů v částce 203.241,--Kč. Jsou zde
zahrnuty neinvestiční transfery od kraje pro státní správu ve výši 54.500,-- Kč, transfer na
volby do Senátu Parlamentu a do zastupitelstev krajů ve výši 28.054,-- Kč, dále neúčelový
příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů ve výši
107.500,--Kč a transfer na odstranění kůrovcové kalamity ve výši 13.187,-- Kč. V převážné
míře jde o finanční prostředky, které jsou poskytnuty přísně účelově a navíc podléhají
finančnímu vypořádání, tzn. pokud nejsou vyčerpány vrací se zpět do státního rozpočtu.
Třída č.

Příjmy

1
2
3
4
CELKEM
CELKEM PO
KONSOLIDACI

Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Transfery

Schválený
rozpočet
1.720.020.00
141.500,00
0,00
53.000,00
1.914.520,00
1.914.520,00

%
91,57
51,13
0,00
383,47
97,18
97,18

Rozpočet po
změnách
1.741.870,00
141.500,00
0,00
203.241,00
2.086.611,00
2.086.611,00

%
90,42
51,13
0,00
100,00
89,17
89,17

Výsledek
od
poč.roku
1.575.002,00
72.350,89
10.000,00
203.241,00
1.860.593.89
1.860.593,89

Rozpočtové výdaje
Výdajová část rozpočtu, tj. čerpání rozpočtu, zaznamenala v roce 2020 rovnoměrný vývoj,
a financování probíhalo dle předpokladů (schválený rozpočet). Čerpání kapitol, tj.
jednotlivých paragrafů bylo v souladu se schváleným položkovým rozpočtem, popř. v souladu
se schválenými rozpočtovými opatřeními (změnami). Toto opatření schvalovalo dle zákona č.
250/2000 Sb., zastupitelstvo obce.
Rozpočtové výdaje byly zastupitelstvem obce schváleny ve výši 2.299.500,--Kč. Skutečné
čerpání výdajové stránky rozpočtu činilo 3.455.663,70 Kč, což je 150,28 % upraveného
rozpočtu.

Třída č.

Výdaje

5.
6.
CELKEM
CELKEM PO
KONSOLIDACI

Běžné
Kapitálové

Schválený
rozpočet
1.402.780,00
896.720,00
2.299.500,00
2.299.500,00

%
95,96
235,25
150,28
150,28

Rozpočet po
změnách
1.451.128,00
2.122.636,00
3.573.764,00
3.573.764,00

%
92,77
99,38
96,70
96,70

Výsledek
od
poč.roku
1.346.160,70
2.109.503,00
3.455.663,70
3.455.663,70

Pohledávky, závazky
Celkově jsou účetní krátkodobé pohledávky obce k 31.12.2020 vyčísleny v rozvaze výkazu
účetnictví na částku 22.300,-- Kč (poskytnuté zálohy na elektrickou energii ), dále pohledávka
za neuhrazené nájemné neb. prostor ve výši 10.000,-- Kč.
Dlouhodobé pohledávky obec žádné nemá.
Účetní výše závazků (krátkodobé závazky) činila k 31.12.2020 77.828,-- Kč. (závazky ze
zdravotního pojištění, daně a výplaty zaměstnancům za měsíc prosinec, úhrada faktur
dodavatelům a dohadné účty pasivní.)
Účetní výše závazků (dlouhodobé závazky) k 31.12.2020 činily 1.954.940,-- Kč.
Účetní výše závazků (krátkodobého závazky) k 31.12.2020 činily 600.000,-Kč.
Výsledek hospodaření obce k 31.12.2020 činí + 433 118,35 Kč.

Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2020
Zůstatek celkem
Účet u ČS
Účet ČNB

645.702,44 Kč
623.541,90 Kč
22.160,54 Kč

Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2020
Pokladna hlavní činnosti

0,00 Kč

Další poskytnuté neinvestiční příspěvky z rozpočtu obce
Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Svazek obcí Mikroregionu Čistá – Senomaty
Obec Čistá, zajištění požární ochrany

Hospodářská činnost
Obec nemá zřízenou hospodářskou činnost.

6.160,-- Kč
10.080,-- Kč
12.000,--Kč

Peněžní fondy
Obec nemá zřízeny žádné peněžní fondy.

Inventarizace majetku, materiálových zásob
Inventarizace obecního majetku byla provedena v termínu od 4.1.2021 do 31.1.2021.
S majetkem obce hospodaří obecní úřad. Inventarizační komise provedla jak fyzickou, tak i
dokladovou kontrolu majetku. Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné přebytky,
manka ani nesrovnalosti.
Majetek obce Řeřichy činil k 31.12.2020 26.747.234,12 Kč. Z toho je 293.740,-- Kč
dlouhodobý nehmotný majetek, 26.453.494,12 Kč je dlouhodobý hmotný majetek.
Obec Řeřichy je na základě § 38 odst. 1 až 3 zákona o obcích povinna majetek chránit a
pečovat o jeho zachování. Ke splnění této povinnosti obec eviduje majetek obce v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále veškerý majetek obec každoročně inventarizuje
a pojišťuje
Součástí dlouhodobého hmotného majetku jsou i nedokončené investice ve výši celkem
68.500,00 Kč, z toho
Příjezdová komunikace
68.500,-- Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Řeřichy za rok 2020
Obec zajistila přezkoumání hospodaření obce, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky
dle ustanovení § 4 ust. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
Krajským úřadem Středočeského kraje, odboru finanční kontroly dne 18.5.2021. Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 byla předána dne 18.5.2021 se závěrečným
výrokem – byly zjištěny chyby a nedostatky.
Uvedený popis nedostatku:
 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů § 219
odst. 1, neboť: Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. Obec dne 17.8.2020,
uzavřela smlouvu o dílo s firmou Král PM Centrum s.r.o. na projekt ,, Zateplení obecního
úřadu", cena díla 1 270 314,00 Kč bez DPH, ke dni konečného přezkoumání smlouva nebyla
uveřejněna na profilu zadavatele.
Podrobné údaje o plnění rozpočtu a výdajů za rok 2020 (FIN 2-12), zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce, a o dalších finančních operací – výkazů obce, jsou nedílnou
přílohou návrhu závěrečného účtu a jsou dále uloženy k nahlédnutí u obecního úřadu
v Řeřichách po celou dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

Na základě této zprávy se doporučuje vyslovit závěr s hospodařením za rok 2020 v souladu
s ustanovením § 17 odst. 7 písmeno a) zákona 250/2000 Sb., v platném znění, tj. souhlas
s celoročním hospodařením s výhradou. Na úrovni zastupitelstva obce je třeba vzhledem
k výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 navrhovat nápravná opatření.
Součástí závěrečného účtu je Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k
31.12.2020, ve kterém jsou podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby – viz příloha č. 1.
Dále je součástí závěrečného účtu Účetní uzávěrka - Rozvaha územních samosprávných
celků, svazků obcí, regionální rady regionů soudržnosti, Výkaz zisku a ztráty územních
samosprávných celků, svazků obcí, regionální rady regionů soudržnosti a Příloha
územních samosprávných celků, svazků obcí, regionální rady regionů soudržnosti
sestavených k 31.12.2020 – viz příloha č. 2
Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Řeřichy za rok 2020 ze dne 18.5.2021 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce
Řeřichy za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky - viz příloha č. 3.
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím tabulka č. 2 včetně komentáře ze stručného zhodnocení finančního hospodaření - viz
příloha č. 4.
Zpracovala: Andrea Zusková
Vladislav Reigl
starosta obce

Vyvěšeno:
(včetně zveřejnění na www.rerichy.cz, úřední deska)
Sejmuto:
Schváleno:

