NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUCHAŘOVICE
ZA ROK 2020 – IČ 00600458
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
(údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje

14 005
749
0
620
15 374
11 823
3 495
15 318
56

Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Prostředky minulých let

-

56
0
2 252
2 196

Rozpočtová
opatření
- 1 128
+ 178
8
+ 1 337
+ 395
+ 794
+ 96
+ 890
- 495

-

495
0
0
505

Upravený
rozpočet
12 877
927
8
1 957
15 769
12 617
3 591
16 208
-439
439
0
-2 252
1 691

% plnění k
Plnění
upravenému
k 31.12.2020
rozpočtu
13 224
102,69
846
91,35
8
99,91
3735
190,87
17 813
112,96
12 130
96,14
2 798
77,92
14 928
92,10
2 885
- 657,87
2 885
0
- 2 251
- 1 634

657,87
x
99,98
- 96,64

Termínovaný vklad
0
+ 1 000
1 000
1 000
100
Financování celkem
- 56
+ 495
439
- 2 885
-657,87
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby byly čerpány z výkazu FIN 2-12 k 31.12.2020, který je nedílnou součástí návrhu
závěrečného účtu.
Rozpočet obce na rok 2020
Do doby schválení rozpočtu se hospodaření obce řídilo rozpočtovým provizoriem, které bylo
schváleno na zasedání Zastupitelstva obce dne 11.12.2019, vyvěšeno na úřední desce bylo dne
12.12.2019.
Návrh rozpočtu obce Kuchařovice na rok 2020 byl na úřední desce i elektronicky způsobem
umožňující dálkový přístup vyvěšen od 26.2.2020 do 15.4.2020, schválen byl na ZO dne 15.4.2020 a
schválené znění rozpočtu na rok 2020 bylo vyvěšeno dne 16.4.2020.
Příjmy: 15.374.200,- Kč
Výdaje: 15.318.300,- Kč
Financování: - 55.900,- Kč.

V průběhu roku 2020 bylo schváleno celkem 7 rozpočtových opatření, z toho provedení 3
rozpočtových opatření schválila rada obce a 4 rozpočtová opatření schválilo zastupitelstvo
obce. Současně byla provedena 1 změna rozpisu rozpočtu.
Schválená rozpočtová opatření upravovala rozpočet obce v uvedeném objemu:
úprava příjmů: + 394.700,- Kč
úprava výdajů: + 889.200,- Kč
financování: + 494.500,- Kč.

Účetní výsledek hospodaření k 31.12.2020
Podle údajů z Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2020 byly účetně za rok 2020 vykázány náklady celkem
ve 12.465.661,92 Kč, výnosy ve výši 16.701.963,79 Kč. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a
ztráty k 31.12.2020: + 4.236.301,87 Kč .
Zůstatky na účtech k 31.12.2020
Běžný účet u České spořitelny Znojmo …………………..…... 751.456,79 Kč
Běžný účet u České národní banky …………………….…….2.446.370,14 Kč
Komerční banka ………………………………………….…..6.162.757,72 Kč
Pokladna …………………………………………………..………16.160,-- Kč
CELKEM ………………………………………………….....9.376.744,65 Kč
Závazky
K 31.12.2020 byly evidovány:
- závazky vůči dodavatelům ve výši 135.184,40 Kč /účet 321/
- nesplacený investiční úvěr u Komerční banky /výstavba víceúčelového zařízení/ ve výši 3.599.976,Kč /účet 451/
- nesplacený investiční úvěr u Komerční banky /výstavba víceúčelového zařízení/ ve výši
10.071.891,93 Kč /účet 451/
- nesplacený úvěr u Komerční banky /refinancovaný z ČS/ ve výši 649.200,-- Kč /účet 451/
- nesplacený investiční úvěr u České spořitelny /kanalizace – průtah ul. Znojemská/ ve výši
2.420.000,-- Kč /účet 451/
- závazky za zaměstnanci ve výši 145.387,- Kč /účet 331/
- závazky vůči ZP a OSSZ ve výši 97.483,- Kč /účet 336 + 337/
- jiné přímé daně ve výši 24.803,-- Kč /účet 342/
- daň z příjmů právnických osob za obec ve výši 130.720,- Kč /účet 341/
- přijaté zálohy na dotace ve výši 84.484,-- Kč /účet 374/
- dohadné účty pasivní ve výši 44.799,04 Kč /účet 389/- odhad voda – přefakturace , přestupky
projednání za rok 2020
- ostatní krátkodobé závazky ve výši 41.1452,- Kč /účet 378/ - výplata na účet, odvod odbory,
odvod sociálnímu fondu
Pohledávky
K 31.12.2020 byly vykázány tyto pohledávky:
- pohledávky odběratelé ve výši 29.221,29 Kč /účet 311/
- nevyúčtované zálohy ve výši 73.555,- Kč /účet 314/
- jiné pohledávky z vlastní činnosti ve výši 1.757,- Kč – dlužné místní poplatky /účet 315/
- pohledávky za zaměstnanci ve výši 2.783,- Kč /účet 335/
- pohledávka – dotace od Úřadu práce za XI/2019 ve výši 28.126,- Kč /účet 346/
- pohledávky ostatní krátkodobé ve výši 1.514,- Kč – sociální fond – příspěvek na stravné,
/účet 377/
- náklady příštích období ve výši 2.045,- Kč – zákonné pojištění /účet 381/
- dohadné účty aktivní ve výši 122.351,- Kč – EKO-KOM, nevyúčtovaný nadační příspěvek, dotace
od Úřadu práce, příjem za věcná břemena /účet 388/
- ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši 100.213,39 Kč /účet 469/ - pohledávka Union banka,
pohledávka – bezdůvodné obohacení, pohledávka – sociální pohřby

Tabulka – stavy a pohyby na majetkových účtech k 31.12.2020 /v Kč/

Název majetkového účtu

Počáteční stav k
1.1.

Změna stavu
přírůstek+/úbytek-

Konečný stav k
31.12

153 749,88
417 000,00

-18 162,00
0,00

135 587,88
417 000,00

105 740 886,42
13 400 061,70

1 533 315,03
189 654,00

107 274 201,45
13 589 715,70

2 858 365,15

229 032,21

3 087 397,36

3 815 563,46

297 368,20

4 112 931,66

416 765,00

813 316,50

1 230 081,50

-153 749,88
-224 106,00

18 162,00
-43 932,00

-135 587,88
-268 038,00

-20 661 064,00
-6 220 878,00

-1 824 574,00
-509 982,00

-22 485 638,00
-6 730 860,00

-2 858 365,15

-229 032,21

-3 087 397,36

46 615,81
8 000,00

7 219,70
100 186,00

53 835,51
108 186,00

Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 018
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - 019
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný
Stavby - 021
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých
věcí - 022
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 028
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
Pozemky - 031
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - 042
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a
souborům hmotných
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Zboží a ostatní zásoby
Materiál na skladě
Zboží na skladě

Komentář k tabulce:
Účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v roce 2020 byl předán účetní software
z majetku obce ZŠ + MŠ Kuchařovice ve výši 8.712,- Kč a současně byl vyřazen nepodporovaný
účetní software v hodnotě 9.450,- Kč - viz úbytek na účtu 018.
Na účtu 021 – stavby – nárůst v roce 2020 – zařazení kapličky za 101.273,64 Kč, vybudování místa
pro kontejnery na tříděný odpad za 25.238,- Kč a odstavné plochy na ul. Okružní za 14.986,- Kč. Dále
byla provedena rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Okružní za 467.794,47 a technické zhodnocení
kaple sv. Floriana za 447.703,44 Kč. Koncem roku pak byla dokončena parkovací plocha před
hřbitovem za 199,949,46 Kč a zařazena rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Kuchařovice za
296.370,02 Kč - viz přírůstek na účtu 021.
Na účtu 022 – samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. věcí – se promítlo v roce 2020
v přírůstku zařazení kamerového systému pro úsekové měření za 71.354,- Kč a traktoru starjet za
118.300,- Kč - viz přírůstek účtu 022.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - účet 028 byl pořízen v průběhu roku 2020 za 244.783,71 Kč
– např. byl zakoupen rozmetač soli za 34.126,90 Kč, křovinořez za 31.840,- Kč, zahradní party stan +
pivní sety za celkem 56.772,- Kč, generátor ozonu za 21.780,- Kč, stůl na ping-pong za 10.330,- Kč a
další drobný majetek – viz přírůstek na účtu 028.Vyřazen byl drobný dlouhodobý majetek za celkem
15.751,- Kč – viz úbytek na účtu 028.

Pozemky- účet 031 – nárůst byl způsoben nákupem pozemku do majetku obce za celkem 300.108,65
Kč – viz přírůstek na účtu 031. Prodán byl pozemek v hodnotě 2.740,45 Kč – viz úbytek na účtu
031.
Nedokončený majetek /účet 042 / - nárůst tvořily investiční výdaje financované v průběhu roku 2020
na položkách 6121 – budovy, haly a stavby, 6122 – stroje, přístroje a zařízení a položce 6130pozemky - viz tabulka níže „investiční výdaje financované v roce 2020“ – viz přírůstek na účtu 042.
Úbytek tvořilo zařazení dokončeného majetku na majetkové účty, příp. výkup pozemků. Dokončeno
bylo dláždění místa pro kontejnery za 25.238,- Kč, zakoupení traktoru starjet za 118.300 Kč,
dokončení odstavné plochy na ul. Okružní za 14.986. Kč, provedení rekonstrukce dešťové kanalizace
na ulici Okružní za 467.794,47 Kč , kamerový systém za 71.354,- Kč, technické zhodnocení kaple sv.
Floriana za 447.703,44 Kč, vybudování parkovací plochy před hřbitovem za 199.949,46 Kč a
rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ za 296.370,02 Kč.– viz úbytek na účtu 042.
Rozbor přírůstků majetku dle položkového členění:

INVESTIČNÍ VÝDAJE FINANCOVANÉ V ROCE 2020
Celkové investiční výdaje financované z rozpočtu obce Kuchařovice v roce 2020 - celkem
2.797.970,54 Kč

z toho:
položka 6121
Budovy, haly, stavby
přestavba jídelna MŠ

Celková cena
v Kč

položka 6122
stroje, přístroje,
zařízení

78 602,00 Kč Kamerový systém

Celková cena položka 6130
v Kč

pozemky

71 354,00 Kč Výkup pozemků

vodní nádrž Hladov

235 950,00 Kč Traktor starjet

118 300,00 Kč CELKEM

kolumbárium

193 867,00 Kč CELKEM

189 654,00 Kč

zábradlí rybník zahrádky
VO ul. Za humny
rekonstrukce soc.
zařízení v MŠ
parkovací plocha před
hřbitovem
technické zhodnocení
kaple
rekonstrukce dešťové
kanalizace ul. Okružní
odstavná plocha ul.
Okružní
workoutové hřiště
komunikace - ul.
Znojemská
dláždění - místo pro
kontejnery
CELKEM

Celková cena
v Kč
289 218,65 Kč
289 218,65 Kč

95 166,50 Kč
255 711,00 Kč
296 370,02 Kč
199 949,46 Kč
447 703,44 Kč
467 794,47 Kč
14 986,00 Kč
500,00 Kč
7 260,00 Kč
25 238,00 Kč
2 319 097,89 Kč

Pořízení drobného dlouhodobého majetku, případně podlimitního technického zhodnocení
dlouhodobého majetku /pol. 5137/ v průběhu roku 2020 činilo 244.783,71 Kč /viz přírůstek
na účtu 028 – Tabulka – stavy a pohyby na majetkových účtech k 31.12.2020 /v Kč/.

Do oprav obecního majetku /pol. 5171/ dodavatelským způsobem obec vložila v průběhu roku
2020 celkem 316.047,58 Kč
- z toho jen opravy traktoru, drtiče a nakladače v kompostárně za 176.338,57 Kč, výdaje spojené
s opravou kapličky za 34.339,- Kč, opravy veřejného osvětlení za 32.579,50 Kč, servis ukazatelů
rychlosti za 15.548,50 Kč, výměna ohřívače v nájemním bytě za 12.130,20 Kč majetku a další
drobnější výdaje spojené s opravou majetku ve vlastnictví obce.
Poskytnuté neinvestiční transfery, dary a příspěvky příspěvkovým, podnikatelským a
neziskovým organizacím:
Název subjektu
Výše poskytnutého transferu,
příspěvku nebo finančního daru
Sdružení hasičů
900,- Kč
Svaz měst a obcí
5.061,10 Kč
VaK Znojemsko
5.000,-- Kč
MŠ Kuchařovice – provozní příspěvek
1.300.000,- Kč
Znojemské vinařství
4.620,-- Kč
Členský příspěvek – ZnojmoRegion z.s.
2.500,- Kč
Jihomoravský kraj – příspěvek na dopravu /IDS/
393.304,- Kč
Finanční dar - obyvatelstvo
3.220,- Kč
Finanční dar - charita
1.000,- Kč
Finanční dar - cykloklub
1.000,- Kč
Finanční dar – myslivecký spolek
3.000,- Kč
Finanční dar - TJ Sokol Kuchařovice
10.000,- Kč
Svazek obcí DANÍŽ – členský příspěvek
9.170,- Kč
Město Znojmo – spolufinancování sociálních služeb
43.675,- Kč
Město Znojmo – projednání přestupků dle VPS
30.000,- Kč
Průtokový transfer pro ZŠ+MŠ Kuchařovice
18.418,05 Kč
Hospodářská činnost obce
Obec Kuchařovice neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.
Sociální fond
Obec Kuchařovice tvoří dle kolektivní smlouvy spolu s obcí Dobšice, obcí Nový Šaldorf a obcí Šatov
sdružený sociální fond, který spravuje obec Dobšice. V roce 2020 vložila obec Kuchařovice do
sociálního fondu celkem 51.222,- Kč /2% z mezd/, výdaje v souladu se zásadami čerpání soc. fondu
činily 38.291,- Kč.
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
V průběhu roku 2020 byl PO poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.300.000,- Kč.
K 31.12.2020 vykázala ZŠ a MŠ Kuchařovice hospodářský výsledek z hlavní činnosti: zisk
261.836,73 Kč z vedlejší činnosti: zisk 6.965,18 Kč.
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů a
příloh jsou založeny na obecním úřadu.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace a nadační příspěvek do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 1.994.915,05 Kč. Rozpis
přijatých dotací, příspěvků a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce. Všechny
poskytnuté dotace byly v plné výši průběhu roku 2020 vyčerpány, kromě neinvestiční dotace určené
na zajištění výdajů v souvislosti s konáním společných voleb do krajského zastupitelstva a senátu, kdy
nevyčerpaná část dotace celkem ve výši 16.196,- Kč byla vrácena na účet JMK v rámci finančního
vypořádání za rok 2020 dne 20.1.2021.

poskytovatel
MPSV
MPSV
KÚ JMK
KÚ JMK
KÚ JMK
KÚ JMK
Nadace
rozvoje
občanské
společnosti

účel
Aktivní politika
zaměstnanosti
Aktivní politika
zaměstnanosti ESF
výkon stát. správy
Jednorázový
příspěvek –
kompenzační bonus
Průtoková dotace
pro ZŠ+MŠ
Kuchařovice
Dotace – volby
zastupitelstvo JMK
+ senát

Poskytnuto
/Kč/

ÚZ

položka

Čerpání /Kč/

13101

4116

135.000

135.000

100

13013
x

4116
4112

363.709
209.500

363.709
209.500

100
100

98024

4111

1.155.000

1.155.000

100

13014

4122

18.418,05

18.418,05

100

98348

4111

47.000

30.804

65,54

Nadační příspěvek
–výsadba stromů –
/škoda stromky/

x

2321

66.288

66.288

100

CELKEM

x

x

1.994.915,05

1.978.719,05

99,19

%

Inventarizace majetku
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020 je podložena inventurními soupisy majetku,
dokladová inventarizace účtů pak včetně soupisů pohledávek, závazků, nedokončeného dlouhodobého
majetku a podrozvahových účtů. Byl porovnán stav fyzický se stavem účetním nebyly zjištěny žádné
rozdíly.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Při přezkoumání hospodaření obce Kuchařovice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je nedílnou součástí návrhu
závěrečného účtu obce za rok 2020. Způsobem umožňující dálkový přístup je na elektronické úřední
desce na www. kucharovice.cz zveřejněné úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření.
Vypracovala: Jana Trilcová
účetní
……………………………………..
Marcela Mašejová
Starostka obce
Vyvěšeno:
Sňato:
Současně ve stejném termínu vyvěšeno v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup
na www.kucharovice.cz, do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři obecního úřadu
Kuchařovice.

