Zúvěrečnýúčetobce Krhanice pro rok 2020

IVAVRH

I. Finančníhos nodaření obce v roce 2 020
A. Rozpočet obce Krhanice
Na Zastupitelstvu obce byl dne 20. L2. 2019 schválen vyrovnaný rozpočet obce Krhanice
pro rok 2020. Návrh rozpočfu pro rok 2020 byl v zákonem stanoveném termínu zveřejněn.
obec měla zpracovaný a schválený střednědobý ýhled rozpočtu obce, kteý byl jednou
aktualizován (příloha č. 1a a ě. 1b).

+

Údaie o plnění rorpočtu nříimůa výdaiů

r'

Phění

Rozpočet obce v podrobném členěnírozpočtovéskladby je uveden ve qýkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu obce (příloha č. 2).
k 31. 12. 2020

-

Schválený rozpočet
(v tis'Kč)

Tř.l - Darlové příjmy

Upravený
rozpočet

(v tis. Kč)

Skutečnost
(v tis.

Kč)

Podíl na
celk.příjmech
(v %)

14123,70

16 010,43

17 060,90

64,24

Tř.2-Nedaňovépfijmy

595,88

1992,08

2 017,74

7,60

Tř. 3 - Kapitalové příjmy

0,00

577,40

5',77,40

2,17

424,44

2 998,6r

6 900,40

25,98

26 556,44

100,00

Tř'4-Přijatédotace
Celkem příjmy

ts

144,02

2t

s78,52

Celkem přÍjmy po

22281,61

konsolidaci

r'

Phění

k 31. 12. 2020

-

Schválený rozpočet
(v tis.Kč)

Upravený
rozpočet

Skutečnost

(vtis. Kč)

(v tis.

Kč)

Podíl na

celk.ýdajích

(v'/ů

Tř.5 - BěŽté ýdaje

12 612,52

t4 731,31

t6 486,64

ó8,18

Tř. 6 - kapitálové výdaje

2 531,50

9 458,16

7 696,01

31,82

Celkem výdaje

15 144,02

24189,47

24182,65

100,00

Celkem výdaje po
konsolidaci

19 907,83

Hospodďení obce zarok2020 skončilo saldem hospodďení: + 2.373,78 tisíc Kč.

+

Rozločtovtíopatření

Zastupitelstvo obce v roce 2020 schváIilo celkem 8 rozpočtových opatření.

Ztoho:

- 6 rozpoětoqich opatření provedlo zastupitelstvo obce,
- 2 rcryoětová opatření provedl starosta (tato opatřeď byla předložena zastupitelstvu obce).

B. Přehled majetku, pohledúvek a zóvazků obce
výkuy ýkajici se hospodďení obce zarck2020 jsou přílohami tohoto

zápisu (příloha

č. 3,4,5).

+

Přehled maietku, pohledóvek a zóvazků obce

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace obce (slovní popis)
k31.12.2020 z
t. Úeetm metody _ pokladna je vedena vodděleném režimu (použitírozpočtovéskladby
na účtu26l _ Pokladna).
2. Krátkodobé pohledávky: 2.137 tisíc Kč.
3. opravné položry - vytvařeny ve ýši l0%o zakaŽďých 90 dní po splatnosti. ostatní
zákonnérezeÍw a opravné položky v roce 2020 neby|y'rrytvořeny.
4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: 0 tisíc Kě.
5. Krátkodobé závaz}<y:2.365 tisíc Kč.
6. ZávazJ<y Y'ryté zástavnim právem nebo jinak jištěny: obec Krhanice nemá takovéto

závazky.
7. Závadry nevedené v účetnictví:nejsou.
8. Najaý majetek (finančníleasing): Úeetni jednotka nepořídila žádÍrýmajetek formou
leasingu.
9. Majetek zatíženýzástavníma jiným věcným právem: Zástavniprávo obec Krhanice nemá.
10. Dlouhodobý majetek: V pruběhu roku 2020 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek
v částce 3.802 tisíc Kč (např. zpevněná plocha u vchodu na hřbitově, místď komunikace,
hemí prvek, informačnítabule) a vyÍazen majetek ve výši 94 tisíc (zejméta šlo o předaní
majetku do správy ňizeným příspěvkoqým organizacím). Dále byl potizen drobný
dlouhodobý hmotrrý majetek ve vyši 351 tisíc Kč (např. stojan na kola, foukač, motorová pila,
poěítače,dezinfekční stojany) avyřazen majetek ve qýši 216 tisíc Kč (zejména š1o o předání
majetku do správy ňízeným příspěvkovým organizacím).
Přírůstek pozemků byl v částce 285 tisíc Kč. Úbytek pozemků v částce 42 tisíc Kč.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se zv'ýšil v roce 2020 o 7.4|0 tisíc Kč a sníŽil
o 3.930 tisíc Kč.
Finanění investice: na účtu069.50 jsou vedeny hromadné akcie Úpravny vody Žefivka,
nazékJadénepeněŽních vkladů oceněné pořizovací cenou. obec je minoritním akcioniířem.
11. Významné dlouhodobé závazky: obec Krhanice nemá k3l. 12.2020 žádnédlouhodobé
závazky.
n. Úr:etrujednotka vede podrozvahovou evidenci: operativní evidenci drobného hmotného
a nehmotného majetku (majetku pod zákonem stanovenou hranici pto zaÍazování drobného
majetku), ostatní majetek (majetek svěřený příspěvkovým organizacím), dále v podrozvahové
evidenci sleduje dlouhodobou pohledávku zjitých smluv na budoucí odprodej STL přípojek
ve qýši 2.800 tisíc Kč.
tr. Údaje dle vyhlášky č,. 4I0l2O09 Sb.: Celková qýměra lesďch pozemků s lesním porostem:
2g0 26, m2. V;1še ocenění lesních porostů: 16 545 tisíc Kč (57 KělfiÝ), obec vede tuto
skutečnost v podrozvaze.
t+. Úeetni jednotka nemá majetek charakÍeru umělec(ých děl a předmětu.

Vybrané podstatné údaje pro posollzení majetkoprávní situace obce: údaje z rozvahy
a

z

ýkanl

zisku a ztrát k 3 l.12.2020:

2

Aktiva:
Aktiva BRUTTO

Rozvaha

-

136 670 695'83

Kč

Stálá ahiva BRWTO
116 098 681'58 Kč
oběžnó aktiva BRUTTO
20 572 014'25 Kč

Aktiva KOREKCE

22 434 332'88 Kč
V tom:
Stálá ahiva KOREKCE
22 434 332.88 Kč
oběžrui ahiva KOREKCE

x

Rozvaha - Pasiva:

Pasiva celkem
I14 236 362,95 Kč

Aktiva NETTO
I14 236 362,95 Kč
Stólá ahiva NETTO
93 664 348,70 Kč
oběžnó ahiva NETTO
20 572 014'25 Kč

Ztohoz
vlastní zdroie lrrytí

lll871 0l7,45Kč

zisku a
Náklady celkem
VÝnosv celkem
VÝsledek hospodďení běžnéhoúčetrríhoobdobí (po zdanění)

cizí zdroie lcrytí
2365 345'50 Kč
13 480 050'91 Kč
20 637 074'39Ké
7 l57 023'48 Kč

*

Hodnocení spoluprúce mezi obcemi, DSo
obec je členem následujících dobrovolných svazků obcí, kam pos$rtla tyto neinvestičď
příspěvky:
o Týnecko _ svazek obcí: příspěvek ve výši 12 595 Kč
o BENE-BUS (dopravní obslužnost) : příspěvek ve výši 198 449 Kí

*

Fond Íinancování obnov}l vodovodů obcí Krhanice a Prosečnice
od 1.1.2019 je ňízen Fond financování obnovy vodovodů obcí Krhanice aProsečnice.
Konečný stav Fondu k3l.I2.2020 byl 877 099 Kč.

.t

Poskvtovóní dotací a příspěvků neziskovým a podobným oreanizacím. sdružením
obec Krhanice poskytla v roce 2020 so ostatď neinvestičnídotace, dary apříspěvky
neziskoqým a podobným organizacím:

o
o

Sdružení měst a obcí ČR: členslcý příspěvek ve ýši 4 578 Kč
Sdružení místníchsamospráv ČR: člensky příspěvek ve qýši 5 379,34Kč

a

Darovací smlouuy:

Poskytnutí

neúčelovéhodaru na r.
2020 ve vyši

Příjemce
Tělocvičná ednota Sokol Krhanice, IČ 61664723 257 42 Krhanice
RUAH, o.P.S.o IČ2$12355, Tyršova 206I,256 0L Benešov
Rytmus Střední Čechy, o.P.S., IČ27903508, F. V. Mareše 2056,256 01
Benešov

J

Kč
5 000 Kč

3 000

3 000

Kč

Spolek zdravotně postižených a seniorů Týnec nad Siízavou, IČ
266|229l, K Náklí 404' 257 41 Týnec nad Sázavou
Benešovs\ý klub onkologicky nemocných, lČ egggl +26, Vnoučková
1699,256 01 Benešov
Tři, o.p.s., IČ 18623433 , Sokolská 584,257 22 Čerčany
ochrana fauny, o.P.S., IČ 67778585, Hrachov L3,262 56 Svaý Jan
258 01 Vlašim
s. IČ 1 8595677, Pláteníkova
Zo ČsoP
Sbor dobrovolných hasičůKrhanice, IČ 66134234,257 42 Krhanice
SH ČMS _ okresní sdruŽení hasičůBenešov, p.s., IČ 638269O9,Nová
PraŽská 1903,256 01 Benešov

8 000

Kč

3 000

Kč

Kč
3 000 Kč
5 000

3 000

Kě

3 000

Kč

2 000

Kč

38 000

Celkem neúčelovéfinančnídary

Kč

Veřej noprúvní smlouvy :
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DOTAKCE/2020/OT

Karhany - Dětslcý karneval
2020

Karhany, z.s. Krhanice

DOTAKCE/2020102

Akce Unie rodičůZŠ
Krhanice v roce2020

Unie rodičůZŠ
Krhanice, Krhanice 149

14 000

DOTAKCE/2020/03

Čistá řeka Sázava2020

Posázaví o.p.s. Jemniště

4 000

DOTAKCE/2O2OIO4

Nákup kontejneru pro TJ
Sokol Krhanice v roce
2020

TJ Sokol Krhanice

35 000

DOTAKCE/2020/05

Pořízení nové soutěŽtí a
tréninkovésportovní
požárni stříkačky pro
soutěžrí druŽstva SDH
Krhanice v roce2020

SDH Krhanice

l45 000 Kč l45 000 Kč

SDH Krhanice

29 803

Kč 24

TJ Sokol Krhanice

95 000

8 000

197

oslavy l 25.výročízaloŽeni
DOTAKCE/2020/06

DoTČINNosTl2020l01

SDH Krhanice

-

nákup

ČínnostTJ Sokol Krhanice
v roce2020
Zajištěni provozu

6 000

Kč

0Kč

Kč

ó 899

Kč

7 101Kč

Kč

4 000

Kč

0Kč

35 000

Kč

0Kč

Kč

Kč

0Kč

Kč

949

Kč

Kč

95 000

Kč

0Kč

Kč

8 000

Kč

0Kč

4 854

Posiízaví, o.p.s., IČ

ganizace a p oskýování
obecně prospěšných
činnostíve prospěch obce

27129'772,Zámek

Jemniště l,257
Postupice

Krhanice ajiňizených

pfi

+

9o

upomínkoqých předmětů

or

DoTČINNosT12020102

6 000

E g€.
> r.'a
\GI(DO
t- )o :ar

0l

spěvkoých organizací

Poskvtovdní příspěvků na kulturu a nově narozený'm ďětem

Obec Krhanice v r. 2020 poslqrtla:
finančnídary nově narozeným občanůmKrhanic ve výši 36 000 Kě'
příspěvek na kulturu v obci ve výši 13 010 Kč (příspěvek na divadelní představení).

o
o

4

+ Příiem dotací a příspěvků
o Přehled přiiafých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu. z kraie
AZ

Položka

4TI6

r4004

označeníúěelového
transferu
Neinvestiění výdaje

JSDHO

Poslýnuto
v roce 2020
8 800'00

Kč

_ UZ (účelové

Vyěerpáno
v roce 2020

Vráceno v
průběhu
roku 2020

8 800'00 Kě

0,00 Kě

001 000'00 Kě

0,00

Finanční
vypořádání
(vratlry) v roce
2021
0'00 Kě

Středočeský kraj _

812

4222

98193

41IT

Zázemi
víceúěelovéhohřiště
Krhanice

Volby

1/3 Senátu
Parlamentu a

1 001 000'00

Kč l

62 000'00 Kě

40 622,00Kě

Zastupitelswa krajů

Celkem

1 071 800'00

Kč

1 050 422'00

Kč

Kč

21 378'00 Kě
21 378'00

Kč

0,00

0'00 Kě
0'00

V pruběhu roku 2020 obdržela obec jednoúnoý nenávratn;ý účeloýpříspěvek ze státního
rozpočtu, tzv. komperuaěru bonus ve ýši I3I3 750 Kč) (UZ 98024), kteý je bez povinnosti
fi

nančníhovypořádtíní.

o

Přehled ostatních přiiat'ých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu
Zrozpoětu státu obec obdržela vr.2020 příspěvek na výkon státní správy a školstvíve
261 400 Kč.

ýši

+

Příiem darťt
obec obdržela v roce 2020 neinvestičnídary ve výši 396 585 Kč, které byly poskytnuý
zejména pro oblastkomunálního rozvoje, požární ochrany obce, odpadového hospodařství,
veřejné zeleně, kultury.
obec obdržela v roce 2020 investičnídary ve ýši 5l3 000 Kč, které byly poslrytnuty zsjména
pro oblast sportovních zařizeni a pitné vody.

II. HosDod aření nřísněvkových o rgantizacl
a7

o

Zprdva o hospodaření za rok 2020 příspěvkové oreanizace Mateřskú škola Krhanice.
okres Benešov

Zarok2020

měIa organizace hospodrířs\ý výsledek 0'-

Kě. Orgartizace nevede doplňkovou

činnost.
Komentář k v.ýnosům a nákladům:

o

Výnosy:
a) finančníprostředky _ ňizovatel
organizace v roce 2020 hospodařila s prostředky odňzovatele ve wší292400'15 Kč.
b) finančníprostředky _ MSMT
organizace hospodařila s prostředky poskytnuými MŠMT(přeposlany IGajslcým uřadem
Středočeského kraje) v celkové výši 3 298 4t6,- Kč (UZ 33353 _ přímé náklady).
c) vlastní výnosy
5

Kč

Kč

organizace měla v roce 2020 vlastní qýnosy ve
o školné).

ýši 79 939,52

Kě (jednalo se zejména

Náklady:
Největší nákladovou položkou čerpanou z příspěvku ňzovateke jsou energie, dále pak

náklady na materiál (úklidové prostředky, drobný inventď), nákup služeb (účetnía mzdové
sluŽby, telefon, IT sluŽby)
Komentař k rozvaze:
Majetek:
Příspěvková oryantzace má majetek vlastní a majetek svěřený. Majetek je zvětšíčásti
odepsán, odpisy jsou prováděny u nově pořízeného majetku (3D Panel).
organizace v roce 2020 pořídila vlastní drobný dlouhodobý hmotrrý majetek v celkové výši
277 690,50 Kč a nevyřadt|a žádný majetek (vyřazeno následně v lednu 2021 v celkové výši

|2139,70Kč).
Fondové hospodaření:
Fond investic je ve výši l3 128,36 Kč. V roce2020 byl tvořen pouze z odpisů a nebyl čerpan.
Rezervní fond je \.ýši 353 175,_ Kč. Jednalo se o výši nespotřebovaného projektu EU
Šablony.

V průběhu roku 2020 nebyl fond tvořen.

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 2 %o zobjemu platu. ZékJadru příděl fondu činil
50 O75,34Kč). Z fondu byl hrazen příspěvek na stravné a rekreace zaměsbranců.
Zhodnocení hospodďení dle závamých ukazatelů zřizovatele v roce 2020
orgaruzacibyl schválen pro rok 2020 příspěvek od ňzovatele ve výši 355 150'- Kč.
V pruběhu roku 2020 došlo k naqýšení schváleného příspěvku odňzovatele o 30 200'- Kč
V pruběhu roku 2020 nebyl příspěvek od ziizovatele snižován a vracen.
V roce 2020 pÍi ťrnančnímvypořádání zarok2019 bylo vráceno zjlzovatelí 60 686'56 Kč.
Předpis watky za hospodďení v roce 2020 ěin:92 949,85 Kč (vráceno I0.2.202l).
Konečný celkový objem finančníchprostředků zfizovateLe pouŽiQých v roce 2020byl
292 400,L5 Kě.
V pruběhu roku 2020 nedošlo k naqýšeníplánovaných zdrojů financovtínív oblasti příjmů.
Zétvaznéukazatele hospodďení byly za jednotlivé syntetické účtydodrženy.
organizace Mateřská škola Krhanice k 31.12.2020 jsou uvedeny v příloze č. 6:
r ozv aha, rnýsledovka, příloha.

výkuy

o

Zpróva o hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Zdklad'ní škola Krhanice,
okres Benešov

hospodrářský výsledek 26 035,24 Kč. organizace vede
jedná
pronájem
a stravovžni cizích strávníků. V doplňkové činnosti
se o
doplňkovou ěinnost,
orgarizace hospodařila se ziskem 26 035,24Kč.
Komentař k v.Ýnosům a nrákladům:
Výnosy:
d) ťrnančníprostředky _ ňzovatel
organizace v roce 2020 hospodařila s prostředky oďzjizovatele ve vyši 1 747 109,03 Kč.
e) finančníprostředky _ MSMT
organizace hospodařila s prostředky poskytnuými MŠMT(přeposlány Ikajslcým uřadem
Středočeského kraje) v celkové \.ýši 14 575 764,- Ké (UZ 33353 _ příménáklady
na vzděláváni,Uz 33070 _ podpora vyulcy plavání).
ťrnanění prostředky _ projekt EU Sablony II
organtzace čerpala prostředky ýše zuvedeného projektu EU ve Výši 86 661,- Kč.

Za rck 2020 měla orgatizace

o

0

6

g)

vlastní qýnosy
organizace měla v rcce 2020 vlastní qýnosy ve vyši 825 353,85 Kč (ednalo se zejména
o qýnosy za stravné Žáků, qýnosy z hospodařské činnosti a školnéza školnídruŽinu).

Náklady:
Největší nákladovou položkou čerpanou z příspěvku zjlzovateLe jsou energie, dále pak

náklady na služby a spotřeba materiálu.
o Komentiíř k rozvaze:
Majetek:
Příspěvková organizace má majetek vlastní a majetek svěřený. Majetek je zvětšíčásti
odepsán, odpisy jsou prováděny u nově pořízeného majetku (skleník _ dotačď tituD.
organizace v roce 2020 poŤidila vlastní dlouhodobý majetek v celkové výši 533 490,44 Kě
(notebooky, školnínábytek, hrnčířslcýkruh) a vyřadila vlastní/svěřený drobný dlouhodobý
}unotny v celkové výši 39 867,10 Kč.
Fondové hospodaření:
Fond investic je ve výši 329 329,83 Kč. V roce 2020 byl fond tvořen příspěvkem od
ňzovate\e a odpisy. Fond nebyl v pruběhu výše uvedeného období čerpán.
Rezervní fond je \rýši 37 009,66 Kč. Fond byl tvořen převodem zlepšenéhohospodrířského
výsledku z roku 2019 apeněžními dary. Čerpan byl zaúčelemnrákupu učebníchpomůcek, IT
techniky a k úhradě obědů sociálně znernýhodněných žek.& (z daru nadace Woman for
Woman).
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 2 oÁ zobjemu platů a ke konci roku vykazoval
zůstatek 239 315,59 Kč. Fond byl čerpan zejména na příspěvek na stravné zaměstnanců,
rekreaci, vitamínovéprostředky.
Zhodnocení hospodďení dle závazných ukazatelů zřizovatele v roce 2020
organizaci byl pro rok 2020 poslqrtnut příspěvek oď z}lzovatele ve výši 2263 956'- Kč.
V pruběhu roku 2020 došlo k navýšeníschváleného příspěvku odňzovatele o dalších
347 935,- Kč. V závéru roku 2020 byl wácen příspěvek ve qýši 275 000,-Kč po zaúčtovrání
celkových nákladů na energie. V roce 202I pii Íinančnímvypořádání bylo wáceno zÍizovatelí
589 78I,97 Kč. Konečný celkový objem ťrnaněďch prostředků zflzovatele použitých v roce
2020byl | 747 109,03 Kč,.
Závazné ukazatele hospodďení byly za jednotlivé syntetické účýdodrženy.

výkuy

organizace ZáHadni škola Krhanice k 3l.I2.2020jsou uvedeny v příloze ě.7:
tozlt aha, qýsledovka, příloha.

III. Kontrolv hos n oda ření obce
obec na záMadě zákona o obcích požáda\ao provedení přezkoumání hospodďení zarok2020
Krajslcý uřad Středočeského kraje, odbor finančníkontroly.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 25.9.2020 (dílěípřezkum) a22.4.202I (příloha č. 8).
Zdvěr z přezkoumóní
Při přezkoumání hospodďení obce Krhanice zarck2020 podle $ 2 a $ 3 zékonač.42012004
Sb., ve něrttpozdějších předpisů: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (s 10 odst. 3 písm. a)
zěkota ě. 420 12004 sb.).

7

V Krhanicích dne 7.5.202t
Zpracovali: Mgr. Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice
Ing. Cachová

J

ana, účetníobce

Krhanice

Předkládá: Mgr. Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice
Seznam

2

J
4
5

6.

7
8

C

O:007324)t

Název přílohy
a) Střednědobý výhled rozpoětu obce na období 2019-2623
b) Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020-2024
Yýkazpro hodnocení plnění rozpočfu obce k 3I.12.2020
Rozvaha obce k 31.12.2020
Příloha účetnízávěrb obce k 31.12.2020
YÝkaz zisku a ztráE obce k 3I.12.2020
Yýkarv MŠKÍhanice k 31.I2.2O2O (rozvaha,qýs1edovka, příloha)
Yýkazy zŠt<rtranice k 3l. 12.2O2O (romaha,výsledovka, příloha)
Zpráva o ýsledku přezkoumání hospodďení obce zarok2020 ze dne
22.4.202r

lnformace k návrhu Závěrečného účtuobce Krhanice
za rok 2020
Upozornění pro občaryl obce:
- Závěrečný účetje k nahlédnutí na obecním uřadu Krhanice v uředních hodinách.
- Vz}rledem k omezené kapacitě uřední desky je vyvěšen návrh závěrečného účtubez příloh.
Přílohy jsou k nahlédnutína obecním uřadu Krhanice v uředních hodinách nebo
na www.obeckrhanice.cz, v sekci Úredni deska, podsekce Dokumenty dle 250/2000 Sb.
_ Připomínky k závěrečnému účtumůŽete vyjádřit písemně po dobu vyvěšení náwhu
závěrečného účtunebo je můžetesdělit ústně, a to při následujícím zasedání zastupitelstva,
kde bude závěteěný účetprojednávan. Na tomto zasedéni bude Závěrečný účetdoplněn
o dodatečnou informaci o schválení účetnízávérky obce a příspěvkoých organtzací Záů<|adní
školy lGhanice a Mateřská školy Krhanice zarok2020.

Vyvěšeno

- 7 -05-

NÍ UŘao
2021

$l; tl7
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Sejmuto:

I
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Krhanice 46

oh.

Příloha č.
I
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