Zóvěrečný účetobce Krhanice pro rok 2020
I. Finančníhospodaření obce v roce 2020
A. Rozpočet obce Krhanice
Na Zastupitelstvu obce byl dne 20. 12. 2019 schválen vyrovnaný rozpočet obce Krhanice
pro rok 2020. Návrh rozpočtu pro rok 2020 byl v zákonem stanoveném termínu zveřejněn.
obec měla zpracovaný a schválený střednědobý ýhled rozpoětu obce, kteý byl jednou
aktualizovrín (příloha č. 1a a č. 1b).

{

Údaie o plnění rozpočtu příimů a vý,daiů

Rozpočet obce v podrobném členěnírozpočtovéskladby je uveden ve qýkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu obce (příloha č. 2).
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Hospodaření obce zarok 2020 skončilo saldem hospodaření: + 2.373,78 tisíc Kč.

*

RozpočtovtÍ opatření

Zastupitelstvo obce v roce 2020 schválilo celkem 8 rozpočtoých opatření.

Ztoho:

- 6 rozpočtových opatření provedlo zastupitelstvo obce,
- 2 rozpoětová opatření provedl starosta (tato opatření byla předložena zastupitelstvu obce)

B. Přehled majetku, pohledúvek a zdvazků obce
Yýkazy ýkajíci se hospodďení obce zarck 2020 jsou přílohami tohoto zápisu (příloha
č,.3,4,5).

*

Přehled maietku. pohledúvek a zúvazků obce

Vybranó podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace obce (slovní popis)
k31.12.2020:
1. Účetnímetody - pokladna je vedena v odděleném reŽimu (použitírozpoětové skladby
na účtu26I _ Pokladna).
2. Krátkodobé pohledávky: 2.137 tisíc Kč.
3. opravné poloŽky _ vytvařeny ve qýši I0%o zakaždých 90 dní po splatnosti. ostatní
zékonnérezerwa opravné poloŽky v roce 2020 nebyly vytvořeny.
4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: 0 tisíc Kč.
5. Krátkodobé závazky:2.365 tisíc Kč'
6. Závazky \<ryté zástavním právem nebo jinak jištěny: obec Krhanice nemá takovéto
závazky.
7. ZávazJq nevedené v účetnictví:nejsou.
8. Najaý majetek (finančníleasing): Účet''í jednotka nepořídila žádný majetek formou
leasingu.
9. Majetek zatíženýzástavníma jiným věcným právem: Zástavní právo obec Krhanice nemá.
l0. Dlouhodobý majetek: V pruběhu roku 2020 byl pořízen dlouhodobý }unotny majetek
v částce 3.802 tisíc Kč (např. zpevněná plocha u vchodu na hřbitově' místníkomunikace,
herní prvek, informačnítabule) a vyÍazen majetek ve vyši 94 tisíc (zejména šlo o předání
majetku do správy ňizeným příspěvkoým organizacím). Dále byl pořízen drobný
dlouhodobý tunotny majetek ve qýši 351 tisíc Kč (např. stojan na kola, foukač' motorová pila'
počítače,dezinfekění stojany) avyÍazen majetek ve qýši 216tisic Kč (zejména šlo o předání
majetku do správy ňizeným příspěvkoqým organizacím).
Přírustek pozemků byl v částce 285 tisíc ro. Úbytek pozemků v částce 42 tisíc Kč.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se zqýšil v roce 2020 o 7.410 tisíc Kč a snížil
o 3.930 tisíc Kč.
Finančníinvestice: na účtu069.50 jsou vedeny hromadné akcie Úpravny vody Že\ivka'
nazák\adě nepeněŽních vkladů oceněné pořizovací cenou. obec je minoritním akcioniířem.
11. Významné dlouhodobé závazky: obec Krhanice nemá k3I. 12.2020 žádnédlouhodobé
závail<y.
12. Úeetnijednotka vede podrozvahovou evidenci: operativní evidenci drobného hmotného
a nehmotného majetku (majetku pod zákonem stanovenou hranici pro zařazoviíní drobného
majetku), ostatní majetek (majetek svěřený příspěvkoqým organizacím), dále v podrozvahové
evidenci sleduje dlouhodobou pohledávku z jiných smluv na budoucí odprodej STL přípojek
ve qýši 2.800 tisíc Kč.
13. Údaje dle vyhlášky ě. 4l0l20o9 Sb.: Celková qýměra lesních pozemků s lesním porostem:
290 262 m2. V;1še ocenění lesních porostů: 16 545 tisíc Kč (57 Kělmz), obec vede tuto
skutečnost v podtonaze.
14. Úoetní jednotka nemá majetek charakteru umělec(ých děl a předmětů.

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace obce: údaje z rozxahy
a

z výkazu zisku a ztrát k
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Aktiva:
Aktiva BRUTTO

Rozvaha

-

136 670 695'83

Kč

Stálá aktiva BRUTTO
116 098 681'58 Kě
oběžná ahiva BRUTTO
20 572 014,25 Kč

Aktiva NETTO
II4 236 362,95 Kě

Aktiva KOREKCE
22 434 332'88 Kě
V tom:
Stólá ahiva KOREKCE

22 434 332'88 Kč
oběžná ahiva KOREKCE
x

Rozvaha - Pasiva:

Stálá ahiva NETTo
93 664 348'70 Kč
oběžná ahiva NETTO
20 572 014,25 Kč

Ztohoz

Pasiva celkem

vlastní zdroie lcrvtí
1l l 871 017'45 Kč

1I4 236 362,95 Kč

zisku a
Nákladv celkem
VÝnosv celkem
Výsledek hospodďení běžnéhoúčetníhoobdobí (po zdanění)

cizí zdroie lcrytí
2 365 345'50 Kč

Kč
20 637 074,39 Kč
7 l57 023'48 Kč
13 480 050'91

*

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

*

Fond frnancování obnovylvodovodů obcí Krhanice a Prosečnice
od 1.I.20l9 je zÍízenFond ťrnancování obnovy vodovodů obcí Krhanice aProsečnice.
Konečný stav Fondu k3l.I2.2020 byl877 099 Kě.

+

Poskvtovúní dotací a příspěvků neziskovým a podobným organizacím, sdružením
obec Krhanice poskytla v roce 2020 ýto ostatní neinvestičnídotace, dary a příspěvky
neziskoým a podobným orgarizacim;

o
o

Sdružení měst a obcí ČR: členský příspěvek ve qiši 4 578 Kč
Sdružení místníchsamospráv ČR: členský příspěvek ve qiši 5 379,34Kě

o

Darovací smlouvy:

Poskytnutí
neúčelovéhodaru na r.
2020 ve výši

Příjemce
Tělocviěná

RUAH,

i

ednota Sokol Krhanice,

IČ61 6647 23,

257 42 Krhanice

IČ2BI2355, Tyršova 206l,256 0I Benešov
Rytmus Střední Čechy, o.P.S., IČ27903508, F. V. Mareše 2056,256 0I
o.P.S.,

Benešov

J

Kč
5 000 Kč

3 000

3 000

Kč

Spolek zdravotně postižených a senioru Týnec nad Sázavou, IČ
2661229I, K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
Benešovský klub onkologicky nemocných, IC 68997 426, Vnouěková
1699,256 01 Benešov
Tři, o.p.s., IČ Is623433, Sokolská 584,257 22 Čerčany
ochrana fauny, o.P.S., IČ 6777s585, Hrachov 13,262 56 Svaý Jan
Zo ČSoP Vlašim, p.s.,IČ 18595677,Pláteníkova264,258 01 Vlašim
Sbor dobrovolných hasičůKrhanice, IČ 66134234,257 42 Krhanice

8 000

Kě

3 000

Kč

5 000

Kč

3 000

Kě

Kč
3 000 Kč
3 000

SH ČMS - okresní sdruŽení hasičůBenešov' p.s., IČ638269O9,Nová
Pražská 1903,256 01 Benešov

2 000

38 000

Celkem neúčelovéfinančnídary

Kč

Kč

Veřej noprúvní smlo uvy :

a

číslosmlouvy

DOTAKCE/2020/OI

Název smlouvy - účel

Příjemce

poskytnutí

Karhany, z.s. Krhanice

Karhany - Dětský kameval
2020
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6 000

Kč

rq)
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6 000

Kč
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o o. >q)
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0Kč

DOTAKCE/2O2OIO2

Akce Unie rodičůZŠ
Krhanice v roce 2020

Unie rodičůZŠ
Krhanice, Krhanice 149

14 000

Kč

6 899

Kč

DOTAKCE/2020/03

Čistá reka Sázava2O2O

Posázaví o.p.s. Jemniště

4 000

Kč

4 000

Kč

0Kč

DOTAKCE/2020104

Nákup kontejneru pro TJ
Sokol Krhanice v roce
2020

TJ Sokol Krhanice

35 000

Kč

35 000

Kč

0Kč

DOTAKCE/2O2OIO5

Pořízení nové soutěŽtí a
tréninkovésportovní
poŽámi stříkačky pro
soutěŽní družstva SDH

SDH Krhanice

l45 000 Kč 145 000 Kč

SDH Krhanice

29 803 Kč

7

l0l Kč

0Kč

Krhanice vroce2020

DOTAKCE/2020/06

oslavy

12 5 .v ý r

oči zaloŽení

SDH Krhanice - nákup

24 949 Kě

4 854

Kč

upomínkových předmětů

DoTČINNosTl202o/ol

Činnost TJ Sokol Krhanice
v roce2020

DoTČINNosT/202O/02

Zajištěni provozu
skyován í
obecně prospěšných
činnostíve p1ospěch obce
Krhanice a ji ňízených
pří spěvkoých or ganizaci

TJ Sokol Krhanice

Kč

95 000

Kč

0Kč

8 000

Kč

8 000

Kč

0Kč

Posázaví, o.p.s., IC

or ganizac e a po

+

95 000

27129772,Zámek
Jemniště 1,257 01
Postupice

Poskvtovóní příspěvků na kulturu a nově narozeným dětem

Obec Krhanice v r. 2020 poskytla:
finančni dary nově narozeným občanůmKrhanic ve qýši 36 000 Kě'
příspěvek na kulturu v obci ve ýši 13 010 Kě (příspěvek na divadelní představení).

o
o

4

*
o
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Příiem dotací a příspěvků
Přehled přiiafých dotací v roce 2020 ze státního roznočtu. z kraie
označeníúčelového
Položka
transferu

14004

4T16

Neinvestiění výdaje

JSDHO

Středočeský kraj

812

4222

98193

411l

8 800'00

v roce 2020

Kě

8 800'00

(účelové

Vráceno v
průběhu
roku 2020

Kě

F'inanční
vypořádání
(vratky) v roce
2021

0,00

Kč

0'00 Kě

0,00

Kč

0,00

-

Zázemi
víceúčelovéhohřiště
Krhanice
Volby l/3 Senátu
Parlamentu a
Zastupitelstva krajů

Celkem

Vyčerpáno

Poslcytnuto
v roce 2020

- UZ

l

001 000'00

62 000'00

Kč l

Kč

1 071 800'00

Kč

001 000'00

Kč

40 622,00Kě
1 050 422'00

Kě

2l

378'00 Kč

21 378'00

Kč

0,00 Kě

0'00

V pruběhu roku 2020 obdržela obec jednorázoý nenávratný úěelovy příspěvek ze státního
rozpoětu, tzv. kompenzaění bonus ve výši I313 750 Kč (UZ 98024), kteý je bez povinnosti
finančníhovypořádání.

o

Přehled ostatních přiiatych dotacív roce 2020 ze státního rozpočtu
Ztozpočtu státu obec obdržela v r.2020 příspěvek na qýkon státní správy a školstvíve výši
261 400Kě.

+

Příiem darů
obec obdržela v roce 2020 neinvestični dary ve qýši 396 585 Kč, které byly poskytnuty
zejména pro oblast komunálního rozvoje, požámi ochrany obce, odpadového hospodařswí,
veřejné zeleně, kultury.
obec obdržela v roce 2020 investičnídary ve qýši 513 000 Kč, které byly poskytnuty zejména
pro oblast sportovních zařízeni a pitné vody.

II. Hosnodaření příspěvko vých orqanizací
a

Zpróva o hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace MateřsklÍ škola Krhanice,
okres Benešov

Za rok 2020 měla otganizace hospodářský qýsledek 0,- Kč. orgarizace nevede doplňkovou
činnost.
Komentař k rnýnosům a nákladům:

o

Výnosy:
a) finančníprostředky - ňizovatel
organizace v roce 2020 hospodďila s prostředky odňizovatele ve wši292 400'15 Kč.
b) finančníprostředky _ MŠMT
orgalizace hospodďila s prostředky poskytnuými MSMT (přeposlany Krajským úřadem
Středočeského kraje) v celkové \.ýši 3 298 416,- Kč, (UZ 33353 _ přímé naklady).
c) vlastní qýnosy
5

Kč

Kč

orgatizace měla v roce 2020 vlastní ýnosy ve

o školné).

ýši 79 939,52

Kě fiednalo se zejména

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

naklady na materiál (uklidové prostředky, drobný inventář), nákup služeb (úěetní a mzdové
služby, telefon, IT služby)
Komentiář krcmaze:
Majetek:
Příspěvková organtzace má majetek vlastní a majetek svěřený. Majetek je z většíčásti
odepsán, odpisy jsou prováděny u nově pořízeného majetku (3D Panel).
Otganizace v roce 2020 pořidila vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové qiši
277 690,50 Kč a nevyřadila žádný majetek (vyřazeno následně v lednu 202I v celkové výši
12139,70Kě).
Fondové hospodaření:
Fond investic je ve výši 13 128,36 Kč. V roce 2020 byl tvořen pouze z odpisů a nebyl čerpan.
Rezervď fond je vyši 353 175,- Kč. Jednalo se o ýši nespotřebovaného projektu EU
Šablony.
V pruběhu roku 2020 nebyl fond tvořen.
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 2 %o zobjemu platů. Zák|adni příděl fondu činil
50 075,34Kě. Z fondu byl hrazen příspěvek na stravné a rekreace zaměstnanců.
Zhodnocení hospodďení dle závazných ukazatelů zřizovatele v roce 2020
otganizaci byl schválen pro rok 2020 příspěvek od ňizovatele ve ýši 355 150'- Kč.
V pruběhu roku 2020 došlo k naýšení schváleného příspěvku od ziizovatele o 30 200,- Kč
V pruběhu roku 2020 nebylpříspěvek odňizovatele sniŽován a vracen.
V roce 2020 při ťrnančnímvypořádání zarck 2019 bylo vráceno zÍizovateli 60 686'56 Kč.
Předpis vratky za hospodďení v roce 2020 čini 92 949,85 Kč (vráceno I0.2.202I).
Konečný celkový objem finančníchprostředků ziizovatele pouŽiých v roce 2020by|
292 400,15 Kě.
V pruběhu roku 2020 nedošlo k navýšení plánovaných zdrojů financování v oblasti příjmů.
Závazné ukazatele hospodaření byly za jednotlivé syntetické účtydodrženy.

výkazy organizace Mateřská škola Krhanice k
r

ozx aha,

o

ý sledovka,

31

.I2.2020jsou uvedeny v příloze č. 6:

příloha.

Zprúva o hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Zúkladníškola Krhanice.
okres Benešov

Za rok 2020 měIa

otganizace hospodařský qfsledek 26 035,24 KÓ. organizace vede
jedná
se o pronájem a stravovéní cizich strávníků. V doplňkové činnosti
doplňkovou činnost,
organizace hospodařila se ziskem 26 035,24Kč.
Komentiíř k výnosům a niákladům:
Výnosy:
d) finančníprostředky _ ňizovate|
otganizace v roce 2020 hospodařila s prostředky od zÍizovatele ve \ryši 1 747 109,03 Kč^
e) finančníprostředky _ trrtŠtur
organizace hospodařila s prostředky poskytnuými MSMT (přeposlríny Krajským uřadem
přímé náklady
Středočeského kraje) v celkové \.ýši 14 575 764,- Kě (UZ 33353
na v zdě|áv é.r;'i, U Z 3 3 07 0 - podpora vyuky plavání).
f) finanění prostředky -projekt EU Šablony II
organizace čerpala prostředky výše z uvedeného projektu EU ve výši 86 661,- Kč.

o

-

6

g)

vlastní výnosy
organizace měla v roce 2020 vlastní rnýnosy ve ýši 825 353,85 Kč (ednalo se zejména
o ýnosy za stravné žáků,ýnosy z hospodářské činnosti a školnéza školnídružinu).
Náklady:
Největší nákladovou poloŽkou čerpanou zpříspěvku zÍizovatele jsou energie, dále pak
naklady na služby a spotřeba materiálu.

o

KomentáÍkromaze;
Majetek:
Příspěvková otgarizace má majetek vlastní a majetek svěřený. Majetek je z většíčásti
odepsán, odpisy jsou prováděny u nově pořízeného majetku (skleník _ dotačnítitul).
organizace v roce 2020 pořídila vlastní dlouhodobý majetek v celkové \.ýši 533 490,44 Kč
(notebooky, školnínábytek, hrnčířskýkÍuh) a vyřadila vlastní/svěřený drobný dlouhodobý
tunotny v celkové \^ýši 39 867,10 Kč.
Fondové hospodaření:
Fond investic je ve výši 329 329,83 Kč. V roce 2020 byl fond tvořen příspěvkem od
ňizovatele a odpisy. Fond nebyl v pruběhu ýše uvedeného období ěerpán.
Rezervní fond je Výši 37 009,66 Kč. Fond byl tvořen převodem zlepšenéhohospodrířského
ýsledku z roku 2OI9 apeněŽními dary. Čerpán byl zaúčelemnákupu učebníchpomůcek' IT
techniky a k úhradě obědů sociálně zneýhodněných žek.ů(z daru nadace Woman for
Woman).
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 2 oÁ z objemu platů a ke konci roku vykazoval
zůstatek 239 315,59 Kč. Fond byl čerpán zejména na příspěvek na stravné zaměstnanců,
rekreaci, vitamínovéprostředky.

Zhodnocení hospodaření dle závazných ukazatelů zřizovatele v roce 2020
organizaci byl pro rok 2020 poskytnut příspěvek od zŤizovatele ve \.ýši 2 263 956,- Kč.
V pruběhu roku 2020 došlo k naýšeníschváleného příspěvku odňizovatele o dalších
347 935,- Kě. V závéru roku 2020 byl vrácen příspěvek ve výši 275 000,-Kč, po zaíčtování
celkoqých nákladů na energie. V roce 202I pÍi finančnímvypořádání bylo vráceno zÍízovateli
589 78I,97 Kě. Konečný celkorný objem finančníchprostředků ňizovate|e použidch v roce

2020byl I747 109,03 Kě.

Závazné ukazatele hospodďení byly zajednotlivé syntetické účtydodrženy.

výkuy

orgarizace Základni škola Krhanice k
r om aha, qý sledovka, příloha'

3

Ll2.2020jsou uvedeny v příloze ě.7

III. Kontrolv hospodaření obce
obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaŤeni zarck2020
Krajský úřad Středočeského kraje' odbor finančníkontroly.
Přezkoumání se uskuteěnilo ve dnech: 25.9.2020 (dílčípřezkum) a 22.4.202I (příloha č. 8).
Zóvěr z přezkoumóní
Při přezkoumání hospodďení obce Krhanice zarok2020 podIe $ 2 a $ 3 zékona č,. 42012004
Sb., ve zněni pozdějšíchpředpisů: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst. 3 písm. a)
zékona ě. 42012004 sb.).
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D}DAilEčNÁ tNFoRMAcE
Dodateěná informace, které z důvodu časovéhonesouladu mezi vyvěšenímnávrhu
Závéreénéhoúčtuobce Krhanice a jejím vznikem, nemohla být zveřejněna v Závérečném
účtu:

IV. Schválení účetnízávěrkv za rok 2020
Zastupitelstvo obce Krhanice ě. 2l202l dne 14.6.202I schválilo úěetnízávěrku obce
Krhanice, účetnízávěrku Mateřské školy Krhanice a účetnízávěrku Zékladní školy Krhanice
zarok2020.
Závěrečný účetobce Krhanice byl projedniín na Zastupitelstvu obce Krhanice č:.2l202l dne
14.6.202I, kdy Zastupitelstvo obce Krhanice schváliLo Závbeěný účetobce Krhanice za rok
2020 adalo souhlas s celoroěním hospodďením, atobezvýhrad.

V Krhanicích dne 14.6.202I
Zpracovali: Mgr. Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice
Ing. CachováJarta, účetníobce Krhanice

KRHANICE

Předkládá: Mgr. Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice

Seznam
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Příloha č.
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lČo: oozgzozs

Název přílohy ../
a) Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2023
b) Střednědobý whled rozpočtu obce na období 2020-2024
YÝkazpro hodnocení plnění rozpočtu obce k 3l.12.2020
Rozvaha obce k 31.12.2020
Příloha účetnízávérky obce k 3|. |2.2020
Yýkaz zisku a ňráE obce k 3l.12.2020
YÝkazv tuŠrrhanice k 3I.12.2020 (ronaha,výsledovka, příloha)
YÝkazv zŠrrhanice k 31. 12.2020 (romaha,výsledovka, příloha)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodďení obce zarck2020 ze dne
22.4.2021

Vyvěšeno: 16_06_2021
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