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MESTYS CHUDENICE
v

ZÁVĚREČNÝ UČET ZA ROK 2020
Městys Chudenice, Kvapilova 215, Chudenice, 339 Ol
Právní norma :
Předmět činností :

IČO :
Rozvahový den ;
Starosta :
Místostarosta :
Místostarosta :

Kontrolní výbor:
předseda :
Finanční výbor:
předseda :
Komise pro kulturní,spolkovou
a sportovní činnost :
předseda :

Počet členů zastupitelstva :

územně samosprávný celek
stanoveno předpisem c. 128/2000 Sb.
00255599
31.12.2020
Martin Dolejš
Mgr. Marcel Bezděk
David Žák
počet členů 3
Jan Přibáň
počet členů 3
Jitka Egermayerová

počet členů 14
Lenka Homolková

11

Zřizované příspěvkové organizace : Mateřská škola Chudenice, IČO 71005773
Zřizované organizační složky : jednotka sboru dobrovolných hasičů Chudenice
Odpisový plán : účetní jednotka k 31.12.2020 provádí účetní odpisy
Méstys Chudenice je od 1.7.2009 plátcem DPH.

Vedení účetnictví obce jako USC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozděj ších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to

především vyhláška MF ČR č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MF ČR č.
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. upraveny Českými účetními
standardy.
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Příjmy celkem
rozpočet po změnách skutečnost
2597815,- 2597814,74
- daň z příjmu fyz.osob ze záv. čin.
58 000,42 456,79
- daň z příjmu íyz.osob ze sam. čin.
258 909,258 908,79
- daň z příjmu íyz.osob z kapií, čin.
l 937 340,13
1937341,- daň z příjmu právnických osob
l 370 090,l 370 090,- daň z příjmu právnických osob za obec
5317339,36
5 350 000„- daň z přidané hodnoty
840 000,836510,49
- daň z nemovitostí
3 328,50
3 329,- za odnětí zemědělské půdy
12 060,12 060,- správní poplatky
405 141,405 141,- poplatek - likvidace komunálních odpadů
15310,15310,- ze psů
1715,l 715,- poplatek za lázeňský pobyt + ubytovací kapacity
42 700,45 000,- užívání veřejného prostranství
73 236,92
73 087,- daň z hazardních her
31 000,31 000,- dotace na volby do zastupitelstev krajů
963 750,963 750,- jednorázový nenávratný neúčeloyý příspěvek
373 900,373 900,- dotace na výkon správy
l 412 000,l 412 000,- dotace od MZe - obnova rybníku v LUČÍCÍ
53 200,53 200,- dotace na hasiče ( zásahy, vybavení..)
15192093,50
15 192093,50
- dotace od MMR - nová požární zbrojnice
70 000,70 000,- dotace od obcí na jednotku JSDH Chudenice
505815,505 815,- dotace od PK na lesy - kůrovcová kalamita
2978514,2978514,- dotace od MMR na rekonstrukci ulice Záblatí
190012,190012,- dotace od UP má mzdy
405 000,- dotace od MK. na opravu oken a dveří v Sokolovně 405 000,60 000,60 000,- dotace od PK na obnovu křížků
300 000,300 000,- dotace od PK na opravu oken v Sokolovně
276 000,276 000,- dotace od PK na opravu komunikace ve Slatině
30 000,30 000,- dotace od PK na akci: Rok prof. J. Roubala
10 000,10 000,- dotace od PK na akci: Živý zámek
25 000,25 000,l - dotace od PK - zásobování pitnou vodou
3 755 890,3 755 890,- převody mezi účty - SF a BU
730 265,24
730 266,l - příjmy z lesů - prodej dřeva
614913,611000,- vodovod - vodné
619238,658 000,- stočné
288 450,288 450,l - muzeum - vstupné
122 095,122 095,- propagační předměty
10 000,10 000,- neinvestiční dary
47 500,47 500,- přijaté pojistné náhrady
121 062,121 062,09
- Bolfánek - za el.energii - T Mobile
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- pronájem OTISK
- pronájem T-Mobile + AIRWEB
kostel sv. J. Křtitele - vstupné

bytová výstavba -za pronájem bytů
kauce na byty
služby

bytové hospodářství - nájmy
kauce na byt
nebytové hospodářství - nájmy
pohřebnictví - nájmy z hrobového místa
pronájem pozemků
pojistná náhrada
příjmy za tříděný odpad
místní správa - úroky z BU
za služby
za věcné břemeno

sociální fond - úroky z účtu

120 000,118460,2 464,-

120 000,110060,2 464,-

2 352 000,9 054,3 000,170512,l 112,175 535,46 050,50915,80 679,150000,2110,l 560,l 210,-

2 349 097,33
9 054,3 000,170512,-

10,45 493 987,50

l 112,175 534,40
46 050,50915,80 679,148271,50
2 109,75
l 560,l 210,0,19

45 371 278,77

Výdaje celkem

rozpočet po změnách skutečnost
15000,zahrádkáři - neinv. dotace l 5 000,115200,lesní hospodářství - správa l 15 200,831
614,93
lesy - materiál, ostatní služby ,paletizační vidle 831 615,5 588 066,42
silnice - úroky z úvěrů, ost.služby, opravy, 5 588 068,-

přejezdový práh příčný, rekonstmkce ulice
Záblatí

územní dopravní obslužnost 42 955,vodovod - mzdy zaměstnanců 32160,vodovod - ostatní služby, opravy, el.energie, 412 026,materiál, PHM, za odběr podzemní vody

42 955,32 160,396258,32

ČOV - - mzdy zaměstnanců 48240,-

48 240,185228,56

ČOV - ost.služby, poh.hmoty,el.energie, materiál 192 868,kalové ponorné čerpadlo

rybník v Lučící - rekonstrukce l 804 909,budova bývalé ZS- el.energie,odměny,material, 63 033,-

l 804 908,61
58 927,-

opravy,

MS - el.energie,ost.služby, material, pevná 330 695,paliva, tel.poplatky, opravy,
pojištění odpovědnosti na žáky
neinv. příspěvky zřízené organizaci 150 000,-

327 375,87

150 000,-
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305 683,- knihovna - platy zaměstnanců, SP, ZP
67 288,- knihovna - knihy,časopisy, materiál, lednice,
tel.poplatky, servis programu, pohoštění,
601 256,- Starý zámek - mzdy,SP,ZP,odměny průvodci
682
670,
- Starý zámek - materiál, ost. služby ,tel.poplatky,el.ener.
propag.předměty, opravy, plyn, PHM,
pohoštění, knihy, školení, nájem zapůjčených
předmětů, poplatky za mimosoudní vyrovnání,
lustr 2x, reproduktor
- ostatní kultura - odměny 15 000,- ostatní kultura - materiál,ost.služby,pohoštění, 114507,věcné dary, dotace fyzické osobě
na vydání knihy
•l

305 683,49 200,79
601 256,682 132,79

7412,106 092,30

- Bolfánek - ost.služby, el.energie, opravy EZS 165 552,- 157 642,60
- Sokolovna- ost.služby, materiál, oprava oken. l 208 436,- l 203 964,20
revitalizace stavby

- místní kulturní památky - oprava křížků 80 300,- 80 300,9 339,99
- rozhlas - popi. OSA 10 000,6119,- vítání občánků - věcné dary 11 000,- sportovní areál na Jalovci - dotace na nové hřiště 2 560 000,- 2 560 000,94 885,98
- Sokol Chudenice,- neinv.příspěvek, materiál, 94 919,el. energie-klubovna

- dětské hřiště - revize 2783,- koupaliště - odměny l 800,l- koupaliště- materiál, el.energie, ost.služby 23810,- dotace mysliveckému spolku Círka Chocomyšl 5 000,- Zdravotní středisko - el.energie, ost.služby, uhlí, 137776,-

2 783,l 800,17206,14
5 000,130835,03

materiál

- Zdravotní středisko - odměny 12000,- 12 000,- bytová výstavba - materiál, úroky z úvěrů, ost.služby 234 958,- 228 992,59
el.energie, opravy
894,- bytové hospodářství - material 894,- veřejné osvětlení - materiál, el.energie,opravy, 710493,- 705 128,50
ost.služby, poskytnuté náhrady ,věcné
břemeno

3 000,- pohřebnictví - odměny 3 000,11607,85
- pohřebnictví - material, sociální pohřeb 11 608,l - místní hospodářství - mzdy, odměny, SP, ZP l 135 100,- l 135 100,- místní hospodářství - ochr.pomůcky, materiál, poh.hmoty, 242 120,- 233 372,02
el.energie, tel.poplatky, pojištění traktoru,
vleku, přívěs.vozíku, nájem pozemku, školení,
ost.služby, opravy, platby daně z nemovitosti,
náhrady mezd v době nemoci
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sběr a svoz komunálního odpadu - služby, materiál 878744,- 876521,71
nájem nádob, kontejnery plastové černé
sběr a svoz nebezpečného odpadu 14 717,- 14 716,74
sběr a svoz velkoobjemového odpadu 53 682,- 53 682,08
chráněné části přírody - studie ochrany krajiny 2 904,- 2 904,-

veřejná zeleň-material 7793,- 7792,20
včelaři - dotace spolku 26 000,- 26 000,krizová opatření - rezerva 5 000,- 0,hasiči- materiál, el.energie,ochranné pomůcky ,material, 551503,- 510733,70
poh.hmoty, osf. služby, opravy, školení,
refundace mzdy, věcné dary pohoštění,
pojištění vozidla, úroky z úvěm na hasičámu
platby poplatků,televise, kamera,ochranné
obleky, stromolezecké stupačky

hasiči - čtyřkolka + přívěsný vozík 475 000,- 471 900,obecní zastupitelstvo - odměny, SP, ZP l 278 020,- l 278 020,obecní zastupitelstvo - tel.poplatky, material,školení, 82232,- 76 170,20
cestovné, mobilní telefon

volby do zastupitelstvev krajů- odměny OVK, 25 673,64 25 673,64
materiál, pohoštění, cestovné, refundace
mzdy

místní správa- mzdy, odměny SP, ZP l 183 418,- l 164 385,místní správa - tiskoviny, materiál, el.energie, uhlí, l 600 291,40 l 551 341,88
zákonné pojištění odpovědnosti, poštovné,
tel.poplatky, poplatky bance, právnické
služby, servis programů, opravy, nájemné,
ost. služby, cestovné, leasing traktor ,poštovné,
poskytnuté zálohy vlastní pokladně,
členské příspěvky SMS , penzijní připojištění,
platby daní a poplatků, soudní poplatky,
dotace Charita Klatovy, platby za přestupky
náhrady mezd v době nemoci,ilustrovaná mapa,
počítače 2 ks, vysavač,mapový server + pasport

soc.fond-poplatky bance l 000,- 995,-

pojištění majetku 120 000,- 119 682,převody mezi účty SF a BU 3 755 890,- 3 755 890,platby daní - daň práv.osob za obec l 370 090,- l 370 090,-

volby z r. 2019 - vratká 6 943,50 6 943,50
platby daní - DPH 151 333,- 149 813,29 654 956,54 29 396 937,14
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Rozbor výdajů
15 000,-

Zahrádkáři
neinvestiční dotace

15 000,-

946 814,93

Lesní hospodářství
- správcovství

- těžba dřeva, vyžmování,pnbližování...
- materiál

- paletizační vidle 2 ks
Silnice, komunikace
- úroky z úvěru
- dopravní obslužná st
- přejezdový práh příčný
- ostatní služby
- opravy

- rekonstrukce ulice Záblatí

115200,706 683,85
85 185,39 746,08

5 631 021,42
3 203,72

42 955,19360,71 070,-

920 830,39
4573602,31

428 418,32

Vodovod
- mzdy
- sociální a zdravotní pojištění
- material

- el. energie
- pohonné hmoty
- za odběr podzemní vody
- ostatní služby - odběr vzorků,správa majetku
- opravy a udržování

24 000,8 160,16 626,50
173 203,7 000,37 484,68 232,82
93 712,-

233 468,56

čov
- mzdy
- sociální a zdravotní pojištění
- kalové ponorné čerpadlo
- material

- el. energie
- pohonné hmoty

- ost. služby - správa majetku,za odběr vzorků
Rybník v LUČÍCÍ
rekonstmkce

36 000,12 240,20213,655,72621,7 000,84 739,56

l 804 908,61
l 804 908,61

58 927,-

Budova bývalé ZS
l - odměna - úklid
- materiál

l - el.energie
l - opravy

24 000,148,l 746,33 033,Stránka 6 z 15

477 375,87

Mateřská škola
- materiál

- el. energie
- ost.služby
- pevná paliva
- tel. polatky
- pojištění odpovědnosti
- opravy

- neinv. příspěvek zřízené PO

7 275,63 082,39 123,50
118152,7 356,37
4 135,88 252,150000,-

354 883,79

Knihovna

- mzdy
- SP + ZP

- doplnění lékárničky
- knihy, tisk, časopisy
- lednice
- materiál

- telefonní poplatky
- servis programu

- pohoštění
Muzeum
-mzdy
- SP + ZP
l - odměny průvodci

l - poplatky OSA
-knihy
- lustr 2 ks, reproduktor

- propagační předměty
l - materiál

]-plyn
l - el. energie
1-PHM

- nájem za zapůjčení předmětů
- telefonní poplatky
- poplatky za školu
l- ost. služby - revize,inzerce...
l - opravy

- pohoštění
- za mimosoudní vyrovnání
l Ostatní kultura
l - odměny
l - materiál

- služby

228 462,77221,239,20 030,4 049,14 723,40
6 949,09
l 743,l 467,30

l 268 388,79
307 277,103 860,190119,2161,3 456,10591,86 006,99
31 426,61 615,52
31401,818,5 082,8 966,78
8 000,93 945,50
79 005,6 819,240 000,-

113 504,30
7412,5 498,83 456,30
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- pohoštění l 050,- věcné dary - blahopřání 11 088,- dotace fyzické osobě na vydání knihy 5 000,Bolfánek
- el. energie 145 542,- ost.služby 7 090,60
- opravy EZS 5010,-

157 642,60

l 203 964,20

Sokolovna

- ost.služby 75 528,20
-material

351,-

- opravy oken a dveří 804 560,- revitalizace Sokolovny-PD 323 525,-

Hodnotné místní památky
oprava křížků 80 300,-

80 300,9 339,99

Rozhlas

- poplatek OSA 9 339,99

6 119,-

Vítání občánků
věcné dary 6 119,-

2 560 000,-

Sportovní areál na Jalovci
dotace spolku na nové hřiště 2 560 000,Sokol Chudenice,
- dotace 50 000,-materiál 11085,98
- el.energie - klubovna 34 800,-

2 783,-

Dětské hřiště
revize

94 885,98

2

783,-

Koupaliště
-materiál 5259,- odměny l 800,- el. energie 8 397,-ost.služby 3550,14
l Myslivecký spolek Círka Chocomyšl
dotace spolku 5 000,l Zdravotní středisko

24 006,14

5 000,-

142 835,03

l-odměny-úklid 12000,-material 154,l - el.energie 32 767,l - pevná paliva 96 776,03
l - ostatní služby - kominík, revize l 138,-
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228 992,59

Bytová výstavba
- materiál

- el. energie
- úroky z úvěm
- ost. služby
- opravy

l 770,-2 734,140 407,59
l 482,50
88 066,50

894,-

Bytové hospodářství
- materiál

894,-

705 128,50

Veřejné osvětlení
- materiál

- el. energie
- ost. služby
- opravy a udržování
- poskytnuté náhrady
- věcné břemeno

15 336,135 338,29 040,506 262,50
8 000,11 152,-

14 607,85

PohřebnicM
odměny
material

sociální pohřeb

3 000,661,10 946,85

l 368 472,02

Místní hospodářství
-mzdy
- SP + ZP
- odměny
- ochranné pomůcky
- materiál

- el.energie - moštárna
- pohonné hmoty
- telefonní poplatky
-pojištění vozidel
- nájemné - pozemky
l - školení

l - služby - kominík, revize
- opravy a udržování
- daň z nemovitostí

- náhrady v době nemoci

841 616,288071,5413,6 640,59 343,2 992,89313,6 514,02
6 036,l 200,800,8 768,45 025,l 332,5 409,-

876 521,71

[Sběr a svoz komunálního odpadu
l - služby - odvozy
l - material

- kontejnery plastové černé 2 ks
- nájemné kontejnerů

847 777,71
3341,15 239,10 164,-
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14 716,74

Sběr a svoz nebezpečného odpadu
- služby - odvozy

14716,74

53 682,08

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu
- služby - odvozy

53 682,08

2 904,-

Chráněné části přírody
studie ochrany krajiny

2 904,-

7 792,20

Veřejná zeleň
material

7 792,20

26 000,-

Včelaři
dotace spolku
Hasiči

26 000,-

- ochranné pomůcky

35 098,99
10381,31 798,80
27 163,54
471 900,11797,42 884,60
169467,20
27601,36 632,25 823,18 634,68 028,67
l 742,50
l 780,40
601,l 300,-

- refundace mezd

- ochranné obleky 2 ks
- nová požární zbrojnice - televizor, kamera
- čtyřkolka + přívěsný vozík
- stromolezecké stupačky
- materiál

- úroky z úvěm - nová požární zbrojnice
- el. energie
- pohonné hmoty
- pojištění vozidla
- školení

- ostatní služby
- opravy

- pohoštění
- věcné dary
- platby daní a poplatků

982 633,70

l 354 190,20

l Obecní zastupitelsko
- odměny zastupitelstvu
1-SP+ZP
- material
l - mobilní telefon

- telefonní poplatky
- školení
- cestovné

l 024 124,253 896,l 790,80
3 691,35 088,40
l 750,33 850,-

25 673,64

l Volby do zastupitelstev krajů
odměny OVK + odměny ostatní
refundace mezd
material
cestovné

19 952,2512,64
l 773,392,Stránka 10 z 15

pohoštění

l 044,-

2 715 726,88

Místní správa
-mzdy
- SP + ZP
- odměny
- pojištění odpovědnosti

812371,270 867,81 147,9 970,-

- knihy, tisk, zákony 38797,- ilustrovaná mapa 4 980,-

-počítače 2 ks 41309,40
-vysavač 2813,-materiál 40479,41

- el. energie 95 778,-pevná paliva 152928,- poštovné 6 982,- telefonní poplatky 25 157,45
- poplatky banka 27 866,44
- náj em kopírky 15932,19
- právnické služby 87 237,- servis programu 38808,14
- ostatní služby - revize has.přístrojů,stravné 373 937,54
zaměstnanci, znal.posudky, zpravodaj, inzeráty,
kopírování, prezentace, popl.za správu EZS
- opravy l 340,-cestovné

459,-

i-pohoštění 12841,60
l - leasing na traktor 200 195,71
l - zálohy vlastní pokladně 178 579,-

l-příspěvek SMS 4062,l - poplatek za antivirový program 6 822,l - poskytnuté náhrady - soudní poplatek 2 000,- poplatek za přestupky 780,] - platby daní a poplatků 7 000,l - dotace Charita Klatovy 45 000,l - náhrady mezd v době nemoci 4 445,- penzijní připojištění 25100,- mapový server + passport 99 742,l Sociální fond

995»-

l - poplatek banka 995,-

[ Pojištění budov
l-pojištění 119682,[Převody mezi účty u SF a BU
převody mezi účty u SF a BU 3 755 890,-

119 682)3 755 890)Stránka 11 z 15

l 370 090,149 813,6 943,50

Daň z příj.práv.osob za obec

DPH
vratká z voleb z r. 2019

29 396 937,14

celkem
celkem příjmy
celkem výdaje

45 371 278,77 Kč
29396937,14 Kč

rozdíl příjmů a výdajů

15 974 341,63 Kč

Další finanční operace - výdaje - splátky úvěrů
- změna stavu na bank. účtech

- operace nemající charakter příjmů a výdajů

-18 027 145,50 Ke
1846597,87 Kč
206 206,- Kč
-15974341,63 Ke

Stav běžného účtu u ČSOB k 31.12.2020

4998446,62 Kč

Stav běžného účtu u ČS k 31.12.2020

1059799,16 Kč

v

Stav běžného účtu u ČNB k 31.12.2020

Stav pokladní hotovosti k 31.12.2020

4463439,90 Kč
178 579')- Kč

Stav podúčtu - sociální fond - k 31.12.2020

237,04 Ke

Stav cenin k 31.12.2020

910s-

Stav úvěru na byt.výstavbu k 31.12.2020

Kč

18427766,97 Kč

Stav úvěru na výstavbu nové hasičské zbrojnice k 31.12.2020

692188,50 Kč

Zásoby - zboží na skladě - propagační předměty

309 794,- Kč
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Pohledávky k 31.12.2020
- nezaplacené fa 2008
- nezaplacené fa 2009
- nezaplacené fa 2020
- nájemné bytová výstavba
- sociální pohřeb
- nájemné bytové a nebyt.prost.
- dlouhodobé pohledávky - nájmy

29 335,- Kč
13 459,- Kč
18100,- Kč
51675,- Kč
10946,85 Kč
26 448,45 Kč
370 959,49 Kč

v bytových domech 305,306,307
celkem pohledávky

520 923,79 Kč

Závazky k 31.12.2020
366 356,- Kč
104 570,80 Kč
607 240,28 Kč
300 000,- Kč
83 746,- Ke
5 326,36 Kč

- mzdy, SP,ZP, daň za 12/2020
- dodavatel - nezaplacené fa za 2020
- zálohy el.energie, plyn

- jistina - nová požární zbrojnice
- DPH za 4.čtvrtl. 2020
- vratká z voleb r. 2020

celkem závazky

l 467 239,44 Kč

Hodnota majetku podle druhu:
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
budovy, stavby
samostatné movité věci

drobný hmotný inv.majetek
pozemky

dlouhodobý nehmotný majetek- územní pian
+ LHP + studie ochranný přírody + mapový

186259,- Kč
167 379 016,33 Kč
9633110,- Kč
3502621,13 Kč
7 795 380,84 Kč
l 023 107,21 Kč

Server + passport

l 195 198,- Kč
221 444,- Kč
l 698,54 Kč

nedokončené investice

umělecká díla a předměty
podílové listy

190 937 835,05 Kč

celkem hodnota majetku

v

Hospodaření příspěvkové organizace ( MS Chudenice ) zřízené obcí:
hlavní činnost

- náklady celkem
- výnosy celkem
výsledek hospodaření celkem

2955760,67 Kč
3098556,84 Kč
142 796,17 Kč
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Fond odměn k 31.12.2020
Fondy rezervní k 31 .12.2020
Fond FKSP k 31.12.2020

51 286,- Kč
59764,21 Kč
22652,10 Kč

Stav běžného účtu k 31.12.2020
Stav účtu FKSP k 31.12.2020
Pokladní hotovost k 31 .12.2020
Materiál na skladě k 31.12.2020
Dlouhodobý hniotný a nehm.majetek k 31 .12.2020 -

493851,12 Kč
23 464,10 Kč
9 399,- Kč
12949,52 Kč
568892,26 Kč

Závazky k 31.12.2020 - mzdy, SP, ZP, daň za l 2/2020
- krátkobodé přijaté zálohy Celkem závazky

254 160,- Kč
8 100,- Kč
262 260,- Kč

Finanční vypořádání dotací za rok 2020

Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 22 876 284,50 Kč.
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován
v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky
z dotace na volby za rok 2020 ve výši 5 326,36 Kč byly vráceny do státního
rozpočtu dne 20.1.2021.
Poskytovatel účel

už

KUPK výkon státní správy

položka rozpočet

čerpání

%

4112 373900

373 900

100

KÚPK volby do zastup.krajů. 98193 4111

31000

KUPK jednorázový nenávratný 98024 4111 963750

25 673,64 82,82
963 750 100

neúčelový příspěvek

KUPK hasiči - věcné vybavení

zásahy 14004 4116 53200

53200

100

UP Klatovy operační program lidské 13013 4116 103 548
zdroje-veř.prosp.práce 13101 4116 86464

103 548
86464

100
100

335 000

100
100

MZe rekonstukce rybníku v LUČÍCÍ

neinvestiční 29025 4116 335000
investiční 29996 4216 1 077 000

l 077 000

KUPK dotace na les - kůrovcová

kalamita 29030 4116 505815

505 815 100
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MK ČR Sokolovna - oprava oken
a dveří 34057

KUPK Sokolovna - oprava oken

4116

405 000

405 000

100

4122

300 000

300 000

100

70000

70000

100

a dveří

ObceKřenice najednotkuJSDH Chudenice 4121
a Biřkov

MMR nová požární zbrojnice
neinvestice st.rozp. 17015 4216

7986 100
7986
352457 100
352457
neinvesticeEU 17016 4216
799074,75
100
799
074,75
investice st.rozp. 17968 4216
investice EU
17969 4216 14032575,75 14032575,75 100

MMR rekonstrukce ul.Záblatí
investice 17508

4216 2978514

2978514

100

KÚPK

4122

60000

60000

100

KUPK dotace na opravu komunikace
ve Slatině 4122

276 000

276 000

100

KUPK dotace na akci: Rok prof.
J.Roubala v Chudenicích 4122 30000

30000

100

KUPK dotace na akci: Živý zámek 4122 10 000

10000

100

25000

100

dotace na obnovu křížků

KUPK dotace - zásobování pitnou
vodou - studie 4122 25 000

Schváleno ZM dne :

Mgr. Marcel Bezděk
místostarosta městyse

David Žák
místostarosta městyse

Martin Dolej s
starosta městyse
MĚSTYS CHUDENICE
Kvapilova 215, 339 01 Chudenice

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

1C; 00255599 DIČ: CZ00255599
tel.: 376 398 211,724 939 829
3
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Městys Chudenice
za období od 1.1.2020 do 31.12.2020
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I. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Název ÚSC:
Statutární orgán:
Sídlo:

1C:

Městys Chudenice
starosta

Kvapilova 215,339 Ol Chudenice
00255599

Auditor: Ing. David Vicar, c. osvědčení 2390

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing. David Vičar, Kateřina Rimavská
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nejsou
Místo přezkoumání: v sídle USC, v sídle auditora

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 1.13.2020 - 15.12.2020
Závěrečné přezkoumám proběhlo v období od 15.2.2021 do 28.5.2021
II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. l zákona č. 420/2004 Sb., údaje o
ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce/města,
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fyzickými osobami,
e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládám s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k
rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále
oblasti:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví US C
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) mčení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku USC,
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h) účetnictví vedené ÚSC.
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 ro2počtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se
ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití,

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou
uvedeny v přňoze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních
výkazech, je odpovědný statutární orgán USC.
Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č.
93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů

České republiky a s ustanoveními § 2,3, lOa 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání
hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření USC je v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ, DOKLADY A MATERIÁLY VYUŽITÉ PŘI
PŘEZKOUMÁNÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření USC byly použity postupy ke shromáždění
dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u
zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného
úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při
vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitrní kontrolní systém USC Použité postupy
zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialihi) jednotlivých skutečností.

Při přezkoumání byly využity tyto doklady a materiály:
Rozpočtový výhled, rozpočet, rozpočtová opatření
Návrh závěrečného účtu

Účetní a finanční výkazy
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Účetní doklady
Inventarizační dokumentace

Zápisy z jednání orgánů USC

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Městyse Chudenice jsme, s výhradou
níže uvedených skutečností, nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s hledisky přezkoumám hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli
závěr podle ustanovení §10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení
vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při
přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to
bez ohledu na jejich významnost (mateňalitu) a jejich vztah k hospodaření USC jako celku.
Při přezkoumání hospodaření Městyse Chudenice za rok 2020 jsme zjistili chyby a
nedostatky, uvedené pod písmenem c) § l O zákona 420/2004 Sb - nesprávnost vedení
účetnictví

Obec přijala dotace určené k vyúčtování (4 případy) a účtovala ie ve prospěch u. 672 respektive
ú.403. K 31.12. pak iiž neúčtovala dohadnou položku. Zůstatky na ú.672 a 403 jsou tak
wkázánv správně, ale na ú.388 fa souvztažně na ú.374 není) vykázána celková částka 4.667

tis.Kč.
Stanovisko USC:
Stanovisko USC k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebylo vyhotoveno.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ MŽIKÁ
Za předpokladu, že dojde k opravě výše uvedených nedostatků, se domníváme, že
nepředstavují žádné významné riziko.
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D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU

A PODÍL

ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU
tis.Kč

řádek

Ukazatel

%

a

371|

xl

b

371

xl

C

82|

xl

|Dlouhodobé závazky
|z toho závazky vztahující se k naši.roku

d

19.491

xl

e

2.632

xl

Krátkodobé závazky
|Rozpočet (příjmy celkem po konsolidaci)
|Zisk (jen) po zdanění z hosp.činnosti
|Podíl pohledávek na rozpočtu (b+c) /(g+h)x100
IPodíl závazků na rozpočtu (e+f) /(g+h)x100
|Zastavený majetek (brutto)
Majetek celkem (A.stálá aktiva brutto)
;Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (k/ l x 100)
Iprůměr příjmů za poslední čtyři roky
|Celková výše dluhu

f

855]

xl

_g_

45.2431

xl

h

ol

xl

xl

1,00|

|Dlouhodobé pohledávky
|z toho pohledávky vztahující se k naši.roku
|Krátkodobé pohledávky

|Poměr dluhu na průměru příjmů za posl.4 rozp.roky (o/n x 100)

X

7,71

k

9.4961

X

l

191.309

X

m

x|

4,961

n

28.192

X

o

19.1201

xl

_p_

xl

67,82

Komentář:
a) účty 462, 464, 466, 469
c) účty 311 až 313, 315 až 317, 335 až 337, 342 až 344, 346,348,361,363,365,367, 377 netto
d) účty 451 až 453, 456,457,459
f) účty 281 až 289, 321,322,325 až 333, 336,337,342 až 345, 347,349,362,363,366,368,378
k,l) stálá aktiva, brutto
n) z výkazu Fin 2-12 : příjmy po konsolidaci celkem -skutečnost

o) účty 281 až 289, 322,326,362,451, 452, 453, 456, 4570

Ověřovali isme, zda dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky fviz.výpočet) a zjistili jsme, že překročil. Městys má povinnost
přijmout příslušná opatření podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.
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Zpráva vydána dne: 28.5.2021
podpis auditora
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Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Příloha D Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha,
Příloha E finanční výkaz Fin 2-12 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí);

Příloha A
Přiklad -Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními
předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí
některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a
souvisejícími prováděcími právními předpisy:
vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními
předpisy:
vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetíiích jednotek a jejich
předávání do centrálního systému účetních infonnací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb,
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo
zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní úzeinních samosprávným celkům a
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.
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