Zúvěrečnýúčetobce Krhanice pro rok 2019

tvÁvnn

I. Finančníhosnodaření ob ce v roce 2019
A. Rozpočet obce Krhanice
Na Zastupitelstvu obce byl dne 2L 12.

2018 schválen vyrovnaný rozpočet obce Krhanice
pro rok 2019. Návrh rozpoětu pro rok 2019 byl v zákonem stanoveném termínu zveřejněn.
obec měla zpracovatý a schválený střednědobý výhled rozpočtu obce, ktery byl jednou
aktualizován (příloha č. 1a a č. 1b).

*

Údaie o plnění rozoočtu příimů a výdaiů

Rozpočet obce v podrobném členěnírozpoětové skladby je uveden
plnění rozpoětu Fin}-l2M (příloha č. 2).

,/

Plnění

k 31. 12. 2019

-

Schválený rozpočet
(v tis.Kč)

Tř.l - Daňové příjmy
Tř.2-Nedaňovépříjmy

Celkem příjmy
Celkem příjmy

rozpočet

(v tis. Kč)

l3 534,00

17 86',7,0',7

548,18

1433,64

0,00

249,40

908,45

t4 990,63

Tř. 3 - Kapitalové příjmy

Tř.4-Přijatédotace

Upravený

Skutečnost
(v tis. Kč)

Plnění

pro hodnocení

Podíl na
celk.příjmech

(v%)

r7 912,97

69,93

r 484,19

5,'.79

249,40

0,97

2 811,01

5 968,92

23,30

22 361,12

25 615,48

100,00

2t 750,51

no konsolidaci

'/

veýkanl

k 31. 12. 2019

-

Schválený rozpočet
(v tis.Kč)

Upravený
rozpočet

(v tis. Kč)

Skutečnost
(v tis. Kč)

Podíl na

celk.ýdajích
(v %)

t4 364,06

t5

589,23

69,20

2 953,91

8 209,61

6 939,57

30,80

t4 990,63

22 573,67

22 528,80

100,00

Tř.5 - Běžnévýdaje

t2

Tř.6-kapitalovéýdaje
Celkem výdaje

036,',72

Celkem výdaje
po konsolidaci

18 663,83

Hospodaření obce zarok 2019 skončilo saldem hospodaření: + 3.086,68 tisíc Kč.

*

Rozpočtovúopatření

Zastupitelstvo obce V roce 2019 schválilo celkem 9 rozpočtových opatření.

Ztoho;

- 6 rozpoětoých opatření provedlo zastupitelstvo obce,
- 3 rozpočtových opatření provedl starosta (tato opatření byla předloŽena zastupitelstvu obce).
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B. Přehled majetku, pohledóvek a zóvazkťt obce
Yýkazy týkajícíse hospodaření obce zarok 2019 jsou přílohami tohoto zápisu (příloha
ě.3,4,5).

{

Přehled maietku.

n.

závn.zků ohae

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace obce (slovní popis)
k31.12.2019 z
1. Účetnímetody - pokladna je vedena vodděleném režimu (použitírozpoětové skladby
na účtu26I _ Pokladna).
2. Krátkodobé pohledávky: 1.868 tisíc Kč.
3. opravné položky - vytvářeny ve ýši t)oÁ zakaždých 90 dní po splatnosti. ostatní
zákonnérezervy a opravné poloŽky v roce 2019 nebyly vytvořeny.
4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: 0 tisíc Kě.
5. Krátkodobé závazky: 1.690 tisíc Kč.
6. Závazky I<rýé zástavním právem nebo jinak jištěny: obec Krhanice nemá takovéto
závazky.
7 . Závazky nevedené v úěetnictví: nejsou.
8. Najatý majetek (finančníleasing): Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou
leasingu.
9. Majetek zatižený zástavním a jiným věcným právem: Zástavni právo obec Krhanice nemá.
10. Dlouhodobý majetek: Vprůběhu roku 2019 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek
v částce 7.660 tisíc Kč (např. nové veřejné osvětlení, vodovodní přípojky, štěpkovač
a kompostéry , zpevněná plocha u jídelny) a vyřazen majetek ve výši 50 tisíc (herní prvky).
Dále byl potizen drobný dlouhodobý }unotny majetek ve výši 483 tisíc Kě (např. počítače,
zásahové komplety pro hasiče' vybavení do knihovny, sekačka, kŤovinoŤez) a vyÍazen
majetek ve ýši 451 tisíc Kč.
Přírůstek pozemků byl v částce 478 tisíce Kč. Úbytek pozemků v částce 1 tisíc Kč.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se zvýšil v roce 2019 o 5.391 tisíc Kč a snížil
o 7.130 tisíc Kč.
Finančníinvestice: na účtu069.50 jsou vedeny hromadné akcie Úpravny vody Želivka,
nazákladě nepeněžních vkladů oceněné pořizovací cenou. obec je minoritním akcionářem.
II. Yýznamné dlouhodobé závazky: obec Krhanice nemá k3I. 12. 2019 žádnédlouhodobé
závazky.
tz. Úeetnijednotka vede podrozvahovou evidenci: operativní evidenci drobného hmotného
a nehmotného majetku (majetku pod zákonem stanovenou hranicl pro zatazování drobného
majetku), ostatní majetek (majetek svěřený příspěvkovým organizacím), dále v podrozvahové
evidenci sleduje dlouhodobou pohledávku z jiných smluv na budoucí odprodej STL přípojek
ve výši 2.800 tisíc Kě.
t:. Údaje dle vyhlášky č.4IO12OO9 Sb.: Celkovávýměralesních pozemků s lesním porostem:
2gO 262 m2. Vi'še ocenění lesních porostů: 16 545 tisíc Kč (57 Kčlmz), obec vede tuto
skutečnost v podrozv aze.
14. Účetní jednotka nemá majetek charakteru uměleckých děl a předmětů.

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace obce : údaje z rozvahy
a z ýkazu zisku a ztrát k 3 I .l2.20I9
:
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Aktiva:
Aktiva BRUTTO
126720183'09 Kč

Rozvaha

-

Stálá aktiva BRUTTo
108 813 516'3ó Kč
oběžná aktiva BRUTTO
I7 906 666,73 Kč
-

Aktiva KOREKCE
20 974 799,39 Kě
V tom:

Stálá aktiva KOREKCE
20 974 799.39 Kč
oběžnó aktiva KOREKCE

Stálá aktiva NETTO
87 838 716,97 Kč
oběžnó aktiva NETTO
17 906 666,73 Kč

X

Pasiva:

Ztohoz

Pasiva celkem
105 745 383'70

Aktiva NETTO

I05 745 383'70 Kč

cizí zdroie lcrvtí
1 690 166.82 Kč

vlastní zdroie lcrytí
104 055 216'88 Kč

Kč

zisku a
Naklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření běžnéhoúčetníhoobdobí (po zdanění)

*

Hoclnocení spoluprúce mezi obcemi.

t2I89 586'45 Kě
20184 825.2l Kě
1 995 238'76Kč

DSo

obec je členem následujících dobrovolných svazlď obcí, kam poskýla týo neinvestiční

příspěvky:
Týnecko

o
o

svazek obcí: příspěvek ve wši 12 595
BENE-BUS (dopravní obslužnost) : příspěvek ve

-

Kč

ýši I97 494Kě.

*

Fond -íinancování obnov}l vodovodů obcí Krhanice a Prosečnice
Dne 21.12.2019 Zastupitelstvo obce Krhanice rozhodlo o zÍizeni Fondu financování obnovy
vodovodů obcí Krhanice a Prosečnice od |.I.2020. Konečný stav Fondu k3t.I2.2020 byl
617 101 Kč.

{

Poskvtovúní dotací a příspěvků neziskovým a podobným organizacím, sdružením
obec Krhanice poskytla v roce 2019 $o ostatní neinvestiění dotace, dary apříspěvky
neziskoým a podobným organizacím:

o
o

SdruŽení měst a obcí ČR: členský příspěvek ve rrýši 4 568 Kč
Sdružení místníchsamospráv ČR: členský příspěvek ve ýši 5 302

a

Darovací smlouuy:

Kč
Poskytnutí

neúčelovéhodaru
na rok 2019 ve výši

Příjemce
Sbor dobrovolných hasiěů Krhanice,
Krhanice

tČo san+234,257

42

Tělocviěná jednota SokolKrhanice,
Krhanice

tČo arcaq723,257

42

ochrana fauny, o.P.S.,
Jan

lČo ellla585,

Hrachov 13, 262 56 Svaty

J

3 000

Kč

3 000

Kč

3 000

Kč

2061,256 0I Benešov
IČO: 24312355,
Spolek zdravotněpostižených a seniorů Týnec nad Sázavou' IČo:
26612291, K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
o. .s.,

Zo ČSoP Vlašim, p.s., IČo: 18595677, Pláteníkova264,258

01

Vlašim

Benešovský klub onkologicky nemocných, IČo: 68997426,
Vnoučková 1699,256 0l Benešov

SH ČMS - okresní sdruŽení hasičůBenešov, p.s., IČo: 63826909,
Nová Pražská 1903,256 01 Benešov
Tři, o.p.s., rČo: tgoz:433, Sokolská 584, 257 22 Čerčany
Rýmus Střední Čechy, o.P.S., lČo zlgoz508, F. V. Mareše 2056,
256 0| Benešov
Celkem neúčelovéfinančnídary

a

Ve ř ej nop

Kč

8 000

Kč

3 000

Kč

3 000

Kč

2 000

Kč

5 000

Kč

3 000

Kč

Kč

38 000

rdvní s mlo uvy :

Číslosmlouvy

DoTČINNosT/2o19l01

b:
5o)

Název smlouvy - úče|
poskytnutí

Příjemce

Činnost TJ Sokol Krhanice
v roce 2019

TJ Sokol Krhanice

Zajištěni provozu
p o skytování
obecně prospěšných
činnostíve prospěch obce

DoTČINNosTl2}l9lO2

DOTAKCE/2o19/OI
DOTAKCE/2OI9IO2

Podpora mladých hasičů,
rozvoj spolku- SDH
Krhanice v roce 2019

OSANN

> i,'E
oo

54 100 Kč

54 l00

Kč

0Kč

0l

Kč

8 000

Kč

0Kč

674Kč

0Kč

8 000

18

OSANN,2.s., Krhanice

6 000

Kč

6 000

Kč

0Kč

P osázay i o.p. s' Jemniště

4 000

Kč

4 000

Kč

0Kč

SH ČMS' Benešov

3 000

Kč

3 000

Kč

0Kč

TJ Sokol Krhanice

20 000

Plamen 2019
100 let

r. .2

Kč

Mistrovství Čn Hry

oslavy

";i

-q )L
)UQ

.6)=
É

'lí
Écg>
q) Oxt)
or-trL
.aioo
L)o:i

18 674

karneval

čistá řeka Sázava2Ol9

'E'8.

.-

SDH Krhanice

2019

DOTAKCE/2o19i03
DOTAKCE/2019/04

- Dětslcý

É>

E>)é)
>.a

aj

.Ya

27129772,Zámek

Jemniště l,257
Postupice

Krhanice a jízÍizených
příspěvkoých organizací

DoTČINNosTl2}l9/o3

N5
o'jí

Posázaví, o.p.s., IČ

or ganízace a

*

5 000

ýročí

vzniku TJ Sokol Krhanice

Kč

19 800

Kč

200,-

Poskvtovdní příspěvků na kulturu a nově narozeným clětem

obec Krhanice v r. 2019 poskýla:
o finančnídary nově narozeným občanůmKrhanic ve \.ýši 57 000 Kč'
o příspěvek na kulturu v obci ve ýši 19 044 Kě (příspěvek na divadelní představení).

{
o

Příiem dotací a příspěvků

Přehled nřiiatÝch
znakY)

v roce 2o19 ze státního roznočtu. z kraie

4

_az

íúčelové

Kč

AZ

Položka

1310r

4IT6

r4004

4r16

Označeníúěelového
transferu

Aktivní politika
zaměstnanosti

Neinvestičnívýdaje
JSDHO
Neinvest.přijaté

Poskytnuto
v roce 2019
156 358'00

Kč

14 000,00

Kč

70 000'00

Kč

Vyčerpáno
v roce 2019

Vráceno v
průběhu
roku 2019

F'inanční
vypořádání
(vratky) v roce
2020

Kč

0,00

Kč

0,00

Kč

14 000'00

Kč

0'00

Kč

0,00

Kč

65 636'30

Kč

0,00

Kč

156 358'00

transfery od krajů:

6II

4r22

15974

42r6

33063

4II6

90002

4II3

90992

42r3

98348

4111

obecní knihovna
Krhanice - nové
vybavení technikou a
mobiliářem
oP zP - prostř. EU investice: Pořízení
kompostéru a
štěpkovače pro obec

Krhanice
oP Výzkum,vývoj a
vzďě|áváru2jI4+ průtoková dotace pro
uŠrrnance: Šablony
Národní programŽP NIV: Dětské hřiště v
přírodním stylu púro
Mateřskou školu
Krhanice, okres
Benešov
Národní programŽP IV: Dětské hřiště v
přírodním stylu pro
Mateřskou školu
Krhanice, okres
Benešov
Volby Evropský
parlament

Celkem

4 363,70Kě

653 354,62Kě

653

354,62Kč

0,00

Kč

0,00

Kč

427,00Kě

403

427,00Kč

0'00

Kě

0'00

Kč

0'00

Kč

0,00

Kč

0,00

Kč

0,00

Kč

0,00

Kč

0'00

Kč

403

23 395'00

Kč

23 395'00

476 605'00

Kč

476 605'00

58 000'00

Kč

31 077'00

1 855 139'ó2

Kč

Kč

Kč

Kč 26 923,00Kč,

1823 852,92

Kč

31 286'70

Kč

o

Přehled ostatních přiiatych dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu
Zrozpoěttl státu obec obdržela v r.2019 příspěvek na výkon státní správy a školství ve
280.100 Kč.

*

rnýši

Příiem darů
obec obdržela v roce 2019 neinvestiční dary ve ýši I35 190 Kč, které byly poskýnuty
zejménapro oblast poŽární ochrany obce, odpadového hospodářství' předškolního vzdělávání,
kultury.
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II. Hospodaření příspěvkových organuací
o

Znráva o hosnodaření za rok 2019

orpnn.izo.ap'

Mnteřská škola Krho.niae^

okres Benešov

Příspěvková organizace Mateřská škola Krhanice' okres Benešov je zÍizena od

o

1.1

.2003.

Komentář kvýsledku hospodaření:
V roce 20t9 organizace hospodařila s nuloým hospodářským výsledkem (veškeréqýnosy
plně pokryly veškerénáklady organizace). Organizace nevede doplňkovou činnost.

o

Komentář kvýnosům a nákladům:
Výnosy:
a) finančníprostředlE - zřizovatel : organizace v roce 2019 hospodařila s prostředky
od zŤizovatele ve wši 282 243,44 Kě.
b) finančníprostředlql - MŠprr:organizacehospodařila s prostředky poskytnutými
MŠMT$řeposlány Krajským úřadem Středočeského kraje) v této výši:
3 1 80 542,- Kč (UZ 33353,UZ 3307 4,UZ 3307 6). Finančnívypořádání dotací
poskýnutých vtŠvttze státního rozpočtu v roce 2019 je doloženo v příloze.
c) finančníprostředlE _ dotace Šablona:organizaceobdrŽela v roce 2079 dotaci Šablony
UZ 33063 v částce 403 421 ,- Kč. V roce 2019 bylo z této dotace ěerpáno 50 252,- Kč.
Nevyčerpaná částka 353 I]5,- Kč byla převedena do rezervního fondu, kde proběhne
čerpánív následujících letech.
d) vlastnívýnosy
Organízace měla v roce 2019 vlastní ýnosy ve wýši 86 610,- Kč (školné).

Náklady:
Největší nákladovou položkou čerpanou z příspěvku zŤizovatetejsou ostatní sluŽby' spotřeba
materiálu, spotřeba energie.

o Komentář k rozvaze:
Majetek:
Příspěvková organizace má majetek vlastní a majetek svěřený. Organizace má veškerý
majetek plně odepsán.
Organizace v roce 2019 pořídila vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce
8 579,- Kč. Byl vyÍazenmajetek za47 l6t,50 Kě (schváleno ztizovatelem).

Fondové hospodaření:
Rezervní fond : nevyčerpaná část dotace Šablony UZ 33063 v částce 353 I75,- Kč byla
převedena do rezervního fondu, kde proběhne čerpánív následujících letech.
Fond Fond kulfurních a sociálních potřeb byl tvořen a čerpán v souladu s vnitřní směmicí
organizace a s vyhláškou č. 11412002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb v platném
zněni.
Fond reprodukce majetku je tvořen dle odpisového plánu schváleného zÍizovatelem. Tento
fond je finančně lrqv1ý.

o

Zhodnocení hospodaření dle zóvazných ukazatelů zřizovatele v roce 20]9
organizaci byl schválen pro rok 2019 příspěvek od zÍizovatele ve výši 342 930,- KÓ
Při finančnímvypořádání v roce 2020byIo vráceno zÍizovatelí60 686'56 Kč.

6

Konečný celkoý objem finančníchprostředků zŤizovateLe použitých v roce 2019byl
282243,44Kč,.
Závaznéukazatele hospodaření byly za jednotlivé syntetické účtydodrŽeny.

Yýkazy organizace Mateřská škola Krhanice k 3 L12.20l9 jsou uvedeny v příloze č. 6

:

rozx aha, výsledovka, příloha.

.

Zprdvaohospodaře
okres Benešov

PříspěvkováorganizaceZákladni škola Krhanice, okres Benešov je zŤízena od 1.1 .2003.
Za rok 2019 měIa organizace hospodářský ýsledek 50 984,62 Kč. organizace vede
doplňkovou činnost, jedná se o pronájem a stravování cizích strávníků. V doplňkové činnosti
otganizace hospodařila se ziskem 50 984'62 Kě.
o Komentář kvýnosům a nókladům:
Výnosy:

e) finančníprostředlE - zřizovatel

organizace v roce 2019 hospodařila s prostředky odzÍizovatele ve \.ýši 1 683 542,76Kč.
Í) finančníprostředtry - MŠMT
organizace hospodařila s prostředky poskytnutými MSMT (přeposlány Ikajským úřadem
Středoěeského kraje) v celkové \.ýši 12 691 591'- Kč (UZ 33353 - příménáklady
navzděláváni,UZ 33070 _ podpo1a vyukv plavání).
g) finančníprostředlql _ projekt EU Sablony (Výzva č.22)
Otganizace čerpala prostředky výše z uvedeného projektu EU ve \.ýši 63 363,-Kč.
h) vlastnívýnosy
Organizace měla vroce 2019 vlastní výnosy ve ýši 1396306,17- Kč (ednalo se
zejména o výnosy za stravné Žáki, výnosy z hospodářské ěinnosti a školnéza školní
druŽinu).
Náklady:
Největší nákladovou poloŽkou čerpanou z příspěvku zŤizovatele jsou energie, dále pak
náklady na služby a spotřeba materiálu.
Komentóř krozvaze:
Majetek:
Příspěvková organizace má majetek vlastní a majetek svěřený. Majetek je z většíčásti
odepsán, odpisy jsou prováděny u nově pořízenéhomajetku. Organizace v roce 2019 pořídila
vlastní dlouhodobý majetek v celkové wší362 245,17 Kč (myčka nádobí, šlehacía hnětací
stroj) a vyřadila vlastní/svěřený drobný dlouhodobý hmotný v celkové výši 205 990,-Kě.
Fondové hospodaření:
Fond investic je ve ýši 198 173,83 Kč. V roce 2019 byl fond tvořen příspěvkem od
zŤizovatele a odpisy. Čerpán byl na poŤizení myčky a šlehacího/hnětacího stroje do školní
kuchyně.
Rezervní fond je \.ýši 37 009,66 Kč. Fond byl tvořen převodem zlepšeného hospodářského
rrýsledku z roku 2018 apeněžními dary. Čerpán byl zaúčelemnákupu uěebních pomůcek, IT
sluŽeb a k úhradě obědů sociálně zneqýhodněných žák.ů(zdaru nadace Woman for Woman)
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 2 oÁ z objemu platů a ke konci roku vykazoval
zůstatek 2I2 177,28 Kč. Fond byl čerpán zejména na příspěvek na stravné zaměstnanců,
rekreaci, vitamínovéprostředky a zdravotní rehabilitaci zaměstnanců.
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Zhodnocení hospodaření dle závazných ukazatelů zřizovatele v roce 20]9
organizaci byl pro rok 2019 příspěvek od zřizovatele ve wši 2 209 702,- Kě. V průběhu roku
2019 došlo k naýšeníschváleného příspěvku od zÍizovatele o 64 482,- Kě.
V roce 2020 pii finančnímvypořádání bylo vráceno zÍizovateli 590 64l,24 Kě. Koneěný
celkoý objem finančníchprostředků zfizovatele pouŽitých v roce 20l9by| 1 683 542,76Kě.
V pruběhu roku 2019 dále došlo k navýšení plánovaných zdrojů financování v oblasti příjmů,
ato 41063,- Kč (příjmy za sběr, činnost zájmoýchkroužků)
Závazné ukazatele hospodaření byly za jednotlivé syntetické účtydodrŽeny.

Yýkazry otganizaceZákladni škola Krhanice k 31.12.2019 jsou uvedeny v piiloze ě.7:
rozv aha, qýsledovka, příloha.

III. Kontroly hosnodaření obce
obec na zékladě zÍkona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaÍení za rok 2019
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ťrnančníkontroly.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3.I0.20I9 (dílěípřezkum) a 16.3.2020 (příloha č. 8).
Zdvěr z přezkoumdní
Při přezkoumání hospodaření obce Krhanice zarok 2019 podle $ 2 a $ 3 zákona č. 420/2004
Sb., ve zněni pozdějších předpisů: nebyly zjištěny chyby a nedostatlry ($ l0 odst. 3 písm. a)
zákona ě. 420 12004 sb.).

V Krhanicích dne 12.5.2020
Zpracovall,: Mgr. Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice
Ing. Cachová Jana, účetníobce Krhanice
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Předkládá: Mgr. Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice

Seznam

oh.

Příloha č.
I

2
-t

4.
5

6.
7
8.

0023202s

Název přílohy
a) Střednědobý ýhled rozpoětu obce na období 2018-2022
b) Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 20t9-2023
YÝkazpro hodnocení plnění rozpočtu obce k 31. 12.2019
Rozvaha obce k 31.12.2079
Příloha účetnízávěrky obce k 3I. 12. 2019
YÝkaz zisku a zttáty obce k 3l. 12. 2019
YÝkazy MŠKrhanice k 31. 12.2019 (rozvaha, výsledovka, příloha)
YÝkazy ZŠKrhanice k 31 . 12.20t9 (rozvaha, qýsledovka, příloha)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zarok2079 ze dne
16.3.2020
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lnformace k návrhu Závěrecného účtuobce Krhanice
za rok 2019
bce
- Závěreěný účetje k nahlédnutí na obecním úřadu Krhanice v úředních hodinách.
- Vzhledem k omezené kapacitě úřednídesky je vyvěšen návrh závěreěného účtubez příloh.
Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadu Krhanice v úředních hodinách nebo
na www.obeckrhanice.cz, v sekci Úrední deska, podsekce Dokumenty dle 250/2000 Sb.
- Připomínky kzávěreěnómu účtumůŽete vyjádřit písemně po dobu vyvěšenínávrhu
závěrečného účtunebo je můŽete sdělit ústně, a to při následujícím zasedání zastupitelstva,
kde bude závěrečný účetprojednáván. Na tomto zasedÍni bude Závěrečný úěet doplněn
o dodatečnou informaci o schválení účetnízávěrky obce a příspěvkových organizaci Základni
školy Krhanice a Mateřská školy Krhanice zarok2019.

Vyvěšeno: 12 -05- 2020
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