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V roce 2019 pracovaly výbory:

Kontrolní
Finanční

Pracovníci obce v roce 2019:
HPP - 1 pracovní smlouva – účetní obce
HPP - 1 pracovní smlouva – zaměstnanec obce v rámci údržby
Ostatní - dohody o provedení práce
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Návrh závěrečného účtu obce Dětkovice
za rok 2019
1. Úvod
Hospodaření obce Dětkovice v roce 2019 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem
na rok 2019. Rozpočet obce Dětkovice na rok 2019 schválilo zastupitelstvo obce
dne 17. 12. 2018 usnesením č. 5/2018 v objemu 15 775,70 tis. Kč.
V průběhu roku 2019 byl rozpočet devětkrát upravován.
● rozpočtové opatření č. 1 – schváleno starostou obce dne 28. 2. 2019, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2019, usnesením č. 10/2019
● rozpočtové opatření č. 2 – schváleno starostou obce dne 20. 3. 2019, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 10. 4. 2019, usnesením č. 9/2019
● rozpočtové opatření č. 3 – schváleno starostou obce dne 20. 5. 2019, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 29. 5. 2019, usnesením č. 8/2019
● rozpočtové opatření č. 4 – schváleno starostou obce dne 27. 6. 2019, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 18. 9. 2019, usnesením č. 5/2019
● rozpočtové opatření č. 5 – schváleno starostou obce dne 1. 8. 2019, dodatečně vzato
na vědomí zastupitelstvem obce dne 18. 9. 2019, usnesením č. 6/2019
● rozpočtové opatření č. 6 – schváleno starostou obce dne 10. 9. 2019, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 20. 11. 2019, usnesením č. 16/2019
● rozpočtové opatření č. 7 – schváleno starostou obce dne 11. 10. 2019, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 20. 11. 2019, usnesením č. 17/2019
● rozpočtové opatření č. 8 – schváleno starostou obce dne 20. 11. 2019, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 20. 1. 2020, usnesením č. 10/2020
● rozpočtové opatření č. 9 – schváleno starostou obce dne 2. 12. 2019, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 20. 1. 2020, usnesením č. 10/2020
Upravený rozpočet činil ke konci roku 2019 po provedených rozpočtových opatřeních celkem
21 883,2 tis. Kč.
Hospodaření obce skončilo za rok 2019 s přebytkem 2 914 106,87 Kč.
Přebytek hospodaření obce bude použit na financování obce příštího období.

2. Plnění rozpočtu příjmů
Rozpočet příjmů za rok 2019 byl splněn na 99,60 % (upravený rozpočet:
19 889 200,00 Kč, skutečnost: 19 801 145,87 Kč), v minulém roce 2018 bylo jeho plnění
na 59,20 % (upravený rozpočet: 14 777 000,00 Kč, skutečnost: 8 741 770,00 Kč).
Daňové příjmy byly splněny na 99,80 % (upravený rozpočet 4 401 900,00 Kč
a skutečnost 4 392 379,41 Kč).
U daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou 97,7 %, daně z příjmů fyz. osob placené plátci
byl rozpočet splněn na 100 %, daně z přidané hodnoty bylo splněno na 100 % a daně
z nemovitých věcí 100 % nebyl rozpočet překročen.
U daně z příjmů právnických osob 99,9 % (rozpočet 774 000,- Kč a skutečnost 773 356,64
Kč). U daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky byl rozpočet splněn na 82 %
(rozpočet 30 000,- Kč a skutečnost 24 605,83 Kč). U daně z hazardních her byl rozpočet
splněn na 99 % (rozpočet 21 000,- Kč a skutečnost 20 787,78 Kč). Plnění zrušeného odvodu
z loterií a podobných her 52,3 % (rozpočet 200,00 Kč a skutečnost 104,54 Kč).
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Daňové příjmy

Plnění daňových příjmů v %
Rok 2018

Daň z příjmů fyzických osob

Rok 2019
104,40

99,30

93,50

99,9

124,20

100,00

Daň z hazardních her s výj. dílčí daně

93,80

99,00

Zrušený odvod loterií a podobných her

0,30

52,30

100,30

100,00

Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty

Daň z nemovitých věcí

Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl v roce 2019: 665 500,00 Kč a skutečné plnění
641 966,20 Kč. Rozpočet nebyl překročen. Nedaňové příjmy splněny na 96,5 %.
Nedaňové příjmy v roce 2018 byly splněny na 96,90 %.
Kapitálové příjmy - v roce 2019 neměla obec Dětkovice žádné kapitálové příjmy. V roce
2018 byly kapitálové příjmy splněny na 99,20 %.
Ve skupině příjmů přijaté dotace jsou obsaženy tyto přijaté dotace:
Poskytovatel
SR

Účelový
znak
98348

SR
MV GŘ-HZS

Položka

Částka

Účel dotace

4111

29 000,00 Dotace ze SR v souvislosti s konáním voleb do
Evropského parlamentu

4112

65 400,00 Dotace ze SR v rámci souhrn.dot. vztahu

14984

4216

450 000,00 Inv. dotace z MV GŘ-HZS na „Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH obce“

551

4222

300 000,00 Inv. dotace z JMK na „Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH obce“

Ministerstvo ŽP
SFŽP

15011

4116

206 712,34 Neinv. dotace z MŽP-SFŽP na „Realizace
protipovodňových opatření obce Dětkovice“

Ministerstvo ŽP
SFŽP

15974

4216

MMR
IROP

17015
17016

4116

MMR
IROP

17968
17969

4216

MZE - SZIF

29027

4116

Krajský úřad JMK

7 924 120,22 Inv. dotace z MŽP-SFŽP na „Realizace protipovodňových
opatření obce Dětkovice“
97 193,70 Neinv. dotace z MMR-IROP na „Stavební úpravy obecní
budovy č.p. 53 – sociální bydlení“
5 539 797,00 Inv. dotace z MMR-IROP na „Stavební úpravy obecní
budovy č.p. 53 – sociální bydlení“
154 577,00 Neinv. dotace z MZE-SZIF na „Obnova historických křížů
v Dětkovicích“

Dotace v částce 29 000,- Kč ze SR byla určena na volby do Evropského parlamentu, které
se konaly ve dnech 24. - 25. května 2019.
Neinvestiční dotace 65 400,- Kč, přijatá v rámci souhrnného finančního vztahu ze státního
rozpočtu byla zapracována ve schváleném rozpočtu.
Dále obec podala žádost o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generální Ředitelství
hasičského záchranného sboru na „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
Dětkovice“, kterou obec Dětkovice přijala na účet dne 28. 2. 2019, doklad č. 129.
V návaznosti na výše uvedenou dotaci mohla obec požádat o spolufinancování
i Jihomoravský kraj. Žádost o dotaci byla podána a dotace byla přijata na účet
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dne 7. 3. 2019, doklad č. 155. Obě dotace byly vyúčtovány a závěrečné vyhodnocení akce
předloženo na JMK a GŘ-HZS k 30. 4. 2019.
V průběhu roku dále obec čerpala investiční a neinvestiční dotaci poskytnutou z rozpočtu
Ministerstva životního prostředí SFŽP na „Realizaci protipovodňových opatření obce
Dětkovice“, kterou obec Dětkovice přijímala na účet ČNB průběžně, dle skutečné fakturace
rozdělenou na investice a neinvestice. Realizace akce a její dokončení, proběhlo v roce
2019. Dotace bude vyúčtována a závěrečné vyhodnocení akce předloženo na SFŽP
nejpozději k 30. 4. 2020.
Další přijatou investiční a neinvestiční dotací poskytnutou z rozpočtu Ministerstva pro místní
rozvoj IROP jsou „Stavební úpravy obecní budovy č.p. 53 – sociální bydlení“. Obec
Dětkovice tuto dotaci přijala na účet ČNB jednorázově, rozdělenou na investice
a neinvestice, dne 15. 10. 2019, doklad č. 629. Realizace akce a její dokončení, proběhlo
v roce 2019. Dotace bude vyúčtována a závěrečné vyhodnocení akce předloženo na IROP
nejpozději k 14. 8. 2020.
Dotace, které naše obec dostala v roce 2019, byly v roce 2019 také proúčtovány. Výjimkou
jsou dotace z MŽP SFŽP a MMR IROP, kdy proběhne předložení dokumentace
k závěrečnému vyhodnocení akce v roce 2020.
Za rok 2019 byly vybrány všechny poplatky (poplatek za odpad, stočné a psy).

3. Čerpání rozpočtu výdajů
Výdaje obce Dětkovice byly v roce 2019 vyčerpány na 86,00 % (rozpočet: 21 883 200,00 Kč,
skutečnost 18 822 371,40 Kč), v roce 2018 byl rozpočet splněn na 40,70 % (rozpočet:
23 738 800,00 Kč, skutečnost 9 653 240,19 Kč).
Rozpočet investičních (kapitálových) výdajů byl v roce 2019 splněn na 89,80 % (upravený
rozpočet 16 401 200,00 Kč a skutečnost 14 734 530,90 Kč. V roce 2018 byl rozpočet
kapitálových výdajů splněn na 30,84 %.
V druhé polovině roku 2015 obec Dětkovice začala uvažovat o vybudování poldru a nechala
zpracovat studii „Realizace protipovodňových opatření obce Dětkovice“. Tato studie se stala
podkladem pro zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení. Projektová
dokumentace k ÚŘ byla dokončena na začátku roku 2016, kdy bylo současně i zažádáno
o dotaci na SFŽP. V roce 2018 započala realizace akce, kdy výběrové řízení vyhrála firma
Ekostavby Brno, a.s. a v roce 2018 bylo proinvestováno 3 618 775,94 Kč. Dokončení
realizace projektu proběhlo v první polovině roku 2019, předání stavby proběhlo
dne 29. 5. 2019 a kolaudační souhlas byl vydán k 11. 7. 2019. Částka, která byla v roce
2019 proinvestována, je ve výši 8 486 360,52 Kč.
Dále obec nechala zpracovat projektovou dokumentaci pro spojené ÚŘ a stavební povolení
k akci „Stavební úpravy Dětkovice 53 – Sociální bydlení“ v částce 154 880,- Kč, na výstavbu
nových sociální bytů nad pohostinstvím – KD. Dále byl uhrazen správní poplatek ve výši
7 500,- Kč. Tato projektová dokumentace sloužila jako podklad pro žádost o dotaci
na IROP. Na začátku roku 2018 byla vypracována PD pro výběr zhotovitele a bylo zahájeno
výběrové řízení. Nabídku s nejnižší cenou podala firma DANN Co. s.r.o. Dokončení
realizace projektu proběhlo v první polovině roku 2019, předání stavby se uskutečnilo
dne 19. 6. 2019 a kolaudační souhlas byl vydán k 24. 6. 2019. Částka, která byla v roce
2019 proinvestována, je ve výši 5 210 716,38 Kč.
V roce 2017 byla podána žádost o dotaci na MV GŘ-HZS na „Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Dětkovice“. Na základě registrace žádosti a vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace byla na začátku roku 2018 podána druhá žádost o dotaci na výše
uvedenou akci z rozpočtu JMK. Pořízení nového dopravního automobilu bylo tedy
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spolufinancováno jak z rozpočtu MV GŘ-HZS, tak i z rozpočtu JMK. Předávací protokol
a předání automobilu se uskutečnilo ke dni 19. 12. 2018, registrace vozidla k 2. 1. 2019.
Příjem dotací i úhrada faktury proběhly v první čtvrtletí roku 2019. Celkové náklady v roce
2019 činily 998 444,- Kč.
Dále byla k hasičskému cvičišti přivedena přípojka na elektřinu. Celkové náklady, které byly
v roce 2019 proinvestovány, byly ve výši 29 010,- Kč
Rozpočet běžných výdajů byl v roce 2019 splněn na 78,20 % (upravený rozpočet:
5 482 000,00 Kč a skutečnost: 4 287 840,50 Kč), v roce 2018 byl splněn na 76,95 %.
Významnější částka byla použita na „Obnovu historických křížů v Dětkovicích“, a to ve výši
225 060,00 Kč, na kterou obec dostala dotaci z MZE-SZIF. V rámci této akce byly komplexně
opraveny a nově zrestaurovány všechny tři kříže, které se nachází na území naší obce.
V roce 2019 byla do kulturního domu pořízena nová chladnička s mrazákem a myčka,
v celkové výši 20 498,- Kč, dále byly pořízeny na WC zásobníky na papírové utěrky
a odpadkové koše ve výši 8 656,- Kč a do pohostinství bylo pořízeno nové linoleum
v hodnotě 29 007,- Kč. V celém pohostinství, vestibulu i na sociálních zařízeních proběhla
oprava elektroinstalace a montáž osvětlení v celkové výši 25 539,- Kč.
Do nových sociálních bytů byly pořízeny kuchyňské linky spolu s varnou deskou a troubou
v celkové výši 69 240,- Kč a různé opravy (bojleru, přímotopu, audiotelefonu, seřízení oken
a dveří) u bytů nad OÚ byly vyčísleny na 30 120,- Kč.
Další částkou ve výši 41 787,- Kč jsou věcné dary, kdy obec při dětských dnech, dětský
karnevalech nebo setkání se seniory financuje nákup tomboly a jiných věcných darů (přání
pro jubilanty, dary k narození dítěte, aj).
Větší část finančních prostředků byla letos použita i na příspěvek na pohonné hmoty
a maziva a opravy pro JSDH Dětkovice. Celková částka, která byla JSDH Dětkovice
proúčtována, činila 50 934,- Kč.
Větší částku tvořila i položka nákup ostatních služeb u paragrafu 6171– 70 588,39 Kč. Jsou
zde zahrnuty veškeré nutné revize a kontroly, zdravotní prohlídky, údržba softwaru a jiné.
Dále i položka za materiál, kde je zahrnut nákup kancelářských potřeb, archivních boxů,
drogerie atd. – 116 535,62 Kč.
Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu a NO v roce 2019 činily 220 421,05 Kč.
Část výdajů byla použita na platy zaměstnanců a odměny zastupitelů.
Dále byly výdaje použity na běžný chod – plyn, elektrická energie, dále opravy a údržby.
Činnost místní správy byla splněna v roce 2019 na 62,10 % (upravený rozpočet:
1 564 400,- Kč a skutečnost 971 470,38 Kč), v roce 2018 to bylo 91,70 %.

4. Financování rozpočtu
Financování rozpočtu obce Dětkovice probíhalo v průběhu roku 2019 v souladu
se schváleným rozpočtem a jeho úpravou v podobě rozpočtový opatření. Ve schváleném
rozpočtu byla částka financování tvořena přebytkem z minulých let ve výši +1 763 600,- Kč
a splátkou úvěrů u KB, a.s. a ČS, a.s. ve výši -712 100,- Kč. Celkem tedy 1 051 500,- Kč.
Dále bylo provedeno RO č. 1/2019, kdy bylo do rozpočtu zapojeno čerpání úvěru
na „Stavební úpravy budovy č.p. 53 – sociální bydlení“ ve výši 3 911 400,- Kč, RO č. 2/2019,
kdy byl rozpočet navýšen o 56 900,- Kč, RO č. 3/2019, kdy byl rozpočet ponížen
o -1 587 200,- Kč, RO č. 4/2019 rozpočet navýšen o 69 000,- Kč a RO č. 5/2019, kdy byl
rozpočet ponížen o -1 587 600,- Kč
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Rozpočtové
opatření č.

FINANCOVÁNÍ

1/2019

+3 991 400,--

2/2019

+56 900,--

3/2019

-1 587 200,--

4/2019

+69 000,--

5/2019

-1 587 600,--

CELKEM

+942 500,--

SCHVÁLENO

p. starostou dne 28. 2. 2019,
ZO 11. 3. 2019, usnesením č. 10/2019
p. starostou dne 20. 3. 2019,
ZO 10. 4. 2019, usnesením č. 9/2019
p. starostou dne 20. 5. 2019,
ZO 29. 5. 2019, usnesením č. 8/2019
p. starostou dne 27. 6. 2019,
ZO 18. 9. 2019, usnesením č. 5/2019
p. starostou dne 1. 8. 2019,
ZO 18. 9. 2019, usnesením č. 6/2019

FINANCOVÁNÍ
Schválený rozpočet

SCHVÁLENO

1 051 500,--

ZO 17. 12. 2018, usnesením č. 5/2018

Součet dle výkazu FIN 2-12M
FINANCOVÁNÍ
1 994 000,--

5. Hospodaření s majetkem obce
Přehled o hospodaření s majetkem obce vyjadřuje níže uvedena tabulka.
Č. účtu

Poč. stav

Roční obrat
MD

Zůstatek
D

MD

018 00

245 430,50

245 430,50

019 00

804 505,00

804 505,00

021 00

49 383 650,47

19 625 467,06

69 009 117,53

022 00

1 173 394,50

998 444,00

2 171 838,50

028 00

847 779,23

105 627,72

031 00

3 629 955,59

042 00

7 348 024,16

069 01

839 631,00

135 923,53

D

817 483,42
3 629 955,59

13 752 736,90

20 815 041,06

7 348 024,16
839 631,00

U dlouhodobého hmotného majetku – stavby (021) došlo k zařazení stavby nových
sociálních bytů - „Stavební úpravy budovy č.p. 53 – sociální bydlení“ včetně projektů
do majetku v celkové výši 7 117 740,60 Kč. Dále byla do majetku zařazena stavba
„Realizace protipovodňových opatření obce Dětkovice“ (poldr) vč. projektů a studií v celkové
výši 12 468 716,46 Kč. Do majetku byla také zařazena přípojka elektřiny k hasičskému
cvičišti ve výši 39 010,- Kč
U dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hm. mov. věci a soubory (022) došlo
k pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Dětkovice, na který byla poskytnuta
dotace z MV GŘ-HZS a JMK. Celková hodnota pořízeného majetku je tedy ve výši
998 444,- Kč.
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U drobného dlouhodobého hmotného majetku (028) byl pořízen následující majetek:
Kulturní dům
20120679
20120680
CELKEM

10 999,00
9 499,00
20 498,00

Lednice Whirlpool W7 9210
Myčka nádobí Whirlpool WFC

Hasičská zbrojnice
20120672
20120673
20120674
CELKEM

Rozdělovač spojky KW
Sací koš
Savice košová 2,4 m

7 789,98
3 749,79
4 349,95
15 889,72

Sociální byty - KD
20120676/1
20120676/2
20120676/3
20120676/4
20120677/1
20120677/2
20120677/3
20120677/4
20120678/1
20120678/2
20120678/3
20120678/4
CELKEM

Kuchyňská linka soc. byt č.1
Kuchyňská linka soc. byt č.2
Kuchyňská linka soc. byt č.3
Kuchyňská linka soc. byt č.4

8 391,00
10 231,00
10 231,00
8 391,00
4 296,00
4 296,00
4 296,00
4 296,00
3 703,00
3 703,00
3 703,00
3 703,00
69 240,00

Trouba INDESIT IFW soc. byt č.1
Trouba INDESIT IFW soc. byt č.2
Trouba INDESIT IFW soc. byt č.3
Trouba INDESIT IFW soc. byt č.4
Varná deska INDESIT soc. byt č.1
Varná deska INDESIT soc. byt č.2
Varná deska INDESIT soc. byt č.3
Varná deska INDESIT soc. byt č.4

Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen v celkové výši 105 627,72 Kč.
V rámci inventur za rok 2018 navrhla inventarizační komise, aby byl vyřazen majetek, který
již není funkční nebo jehož oprava by byla velmi drahá. Majetek, který byl v roce 2019
vyřazen:
Obecní úřad
231
236
239
2013028
20120653

Počítač - nový
Kancelářský stůl
Multifunkční zařízení HP
Počítač HP Pro 350 0MT
Skartovací stroj AT 15C

nefunkční
rozbitý
nefunkční
nefunkční – zničen po zásahu bleskem
nefunkční – zničen po zásahu bleskem

1
1
1
1
1

27 244,6 150,34 732,53
16 697,4 780,-

1
1

20 940,17 790,-

nefunkční
nefunkční

1

7 590,-

nefunkční

Hospodářská budova
2013028/2
242

Pohonná motorová jednotka
Křovinořez DOLMAR

Kulturní dům
159

Plynový sporák

Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku bylo schváleno na zasedání ZO
dne 11. 3. 2019, usnesením č. 6/2019 a majetek byl vyřazen v celkové výši 135 923,53 Kč.
U pozemků (031) nedošlo v roce 2019 k prodeji, směně ani bezúplatnému převodu.
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U nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (042) došlo k převedení
na majetkové účty - zavedení do majetku:
- 042 0020 - Realizace akce „Realizace protipovodňových opatření obce Dětkovice“,
kterou vysoutěžila firma Ekostavby Brno, a.s. Práce byly ukončeny v roce 2019.
Počáteční stav
3 982 355,94

-

Konečný stav
0,00

Roční obrat MD
5 210 716,38

Roční obrat DAL
7 117 740,60

Konečný stav
0,00

042 0040 – projektová dokumentace a správní poplatek za stavební povolení k akci
„Stavební úpravy – sociální bydlení Dětkovice č.p. 26“. V důsledku prodeje budovy
č.p. 26 navrhla inventarizační komise, aby byl tento majetek vyřazen jako zmařená
investice. Vyřazení majetku bylo schváleno na zasedání ZO dne 11. 3. 2019,
usnesením č. 7/2019 a majetek byl vyřazen v celkové výši 174 480,00 Kč.

Počáteční stav
174 480,00

-

Roční obrat DAL
12 468 716,46

042 0030 - Realizace akce „Stavební úpravy – sociální bydlení Dětkovice č.p. 53“.
Firma, která podala v rámci výběrového řízení nejnižší nabídku, byla DANN Co. s.r.o.
Práce byly ukončeny v roce 2019.

Počáteční stav
1 907 024,22

-

Roční obrat MD
8 486 360,52

Roční obrat MD
0,00

Roční obrat DAL
174 480,00

Konečný stav
0,00

042 0060 - Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Dětkovice – Transit
Kombi V363 TREND. Faktura byla v roce 2019 uhrazena v celkové výši 998 444,- Kč.

Počáteční stav
998 444,00

Roční obrat MD
0,00

Roční obrat DAL
998 444,00

Konečný stav
0,00

U ostatního majetku nedošlo k žádným pohybům jak na straně MD, tak na straně Dal.
Pohledávky obce tvoří zálohy na energiích, tj. elektrická energie – 155 550,- Kč a plyn
16 600,- Kč. Konečné vyúčtování za rok 2019 proběhne v průběhu roku 2020. Dále
pohledávky za nájem bytů ve výši 6 454,- Kč
Krátkodobé závazky: jedná se o předpis mezd za měsíc prosinec 2019: zaměstnanci
87 291,-Kč, dále zúčtování s institucemi ZP 14 247,- Kč a SP 15 238,- Kč, jiné přímé daně
15 147,- Kč a předpis k zákonnému pojištění Kooperativa, a.s. 769,- Kč a další. Dále jsou
to krátkodobé závazky vůči dodavatelům v celkové výši 4 356,- Kč.
Inventarizace majetku obce byla provedena k 31. 12. 2019 na základě usnesení
zastupitelstva obce č. 7/2019, schůze ZO č. 7/2019 ze dne 11. 12. 2019. Předmětem
inventarizace byl veškerý majetek obce a při inventarizaci nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly.

6. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem
Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2019 proběhlo s jednotlivými
poskytovateli dotací. Tabulky finančního vypořádání – k nahlédnutí na OÚ.

Ukazatel

a
Dětkovice - Dopravní
automobil
Volby do Evropského
parlamentu

účelový
znak

Skutečně čerpáno
celkem
k 31. 12. roku,
v němž byl projekt
ukončen

Skutečně použito
celkem
k 31. 12. roku,
v němž byl projekt
ukončen

Předepsaná výše
vratky dotace při
finančním vypořádání

c

1

2

3=1-2

14984

450 000,00

450 000,00

0,00

98348

29 000,00

21 697,00

7 303,00
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7. Úvěry, půjčky a stavební spoření
Obec Dětkovice v roce 2013 přijala dlouhodobý úvěr. Smlouva k tomuto úvěru byla
schválena zastupitelstvem obce Dětkovice na svém zasedání dne 21. 2. 2013, usnesením
č. 9/2013. Úvěry byl vzat na financování akce „Rekonstrukce místních komunikací a parkové
úpravy v Dětkovicích“.
Dlouhodobý úvěr byl vzat u Komerční banky, a.s. ve výši 1 700 000,- Kč, registrační číslo
smlouvy 99005027828, smlouva podepsána dne 5. 3. 2013. Úvěr bude splácen z rozpočtu
obce Dětkovice po dobu 6ti let v měsíčních splátkách ve výši 23 700,- Kč. Celková výše
splátek za rok 2019 činí 159 500,- Kč. Poslední splátka proběhla 20. 7. 2019. K 31. 12. 2019
je úvěr splacen.
Obec Dětkovice v roce 2017 přijala dlouhodobý úvěr. Smlouva k tomuto úvěru byla
schválena zastupitelstvem obce Dětkovice na svém zasedání dne 21. 8. 2017, usnesením
č. 8/2017. Úvěry byl vzat na financování akce „Odkanalizování obce Dětkovice –
rekonstrukce stávající kanalizace“.
Dlouhodobý úvěr byl vzat u České spořitelny, a.s. ve výši 2 700 000,- Kč, číslo smlouvy
0317264469, smlouva podepsána dne 30. 8. 2017, úroková sazba je sjednaná jako pevná
a její výše je 1,22 % ročně. Úvěr bude splácen z rozpočtu obce Dětkovice po dobu 15ti let
v měsíčních splátkách ve výši 15 000,- Kč. Celková výše splátek za rok 2019 činí
180 000,- Kč. K 31. 12. 2019 zbývá doplatit částku 2 305 000,- Kč. Poslední splátka
proběhne ke dni 31. 12. 2032.
Obec Dětkovice v roce 2017 přijala dlouhodobý úvěr. Smlouva k tomuto úvěru byla
schválena zastupitelstvem obce Dětkovice na svém zasedání dne 21. 8. 2017, usnesením
č. 9/2017. Úvěry byl vzat na financování akce „Realizace protipovodňových opatření obce
Dětkovice“.
Dlouhodobý úvěr byl vzat u České spořitelny, a.s. ve výši 2 300 000,- Kč, číslo smlouvy
0317265429, smlouva podepsána dne 30. 8. 2017, úroková sazba je sjednaná jako pevná
a její výše je 1,22 % ročně. Úvěr bude splácen z rozpočtu obce Dětkovice po dobu 15ti let
v měsíčních splátkách ve výši 13 691,- Kč. Celková výše splátek za rok 2019 činí
164 292,- Kč. K 31. 12. 2019 zbývá doplatit částku 2 135 708,- Kč. Poslední splátka
proběhne ke dni 31. 12. 2032.
Obec Dětkovice v roce 2018 přijala dlouhodobý úvěr. Smlouva k tomuto úvěru byla
schválena zastupitelstvem obce Dětkovice na svém zasedání dne 10. 1. 2018, usnesením
č. 6/2018. Úvěry byl vzat na předfinancování akce „Stavební úpravy budovy č.p. 53 –
sociální bydlení“.
Dlouhodobý úvěr byl vzat u České spořitelny, a.s. ve výši 7 000 000,- Kč, číslo smlouvy
0317612419, smlouva podepsána dne 17. 1. 2018, úroková sazba byla sjednaná jako pevná
a její výše je 1,38 % ročně. K této smlouvě byl z důvodu prodloužení čerpání úvěru uzavřen
Dodatek č.1, dne 19. 12. 2018. Z tohoto důvodu se zvedla úroková sazba na 2,39 % ročně,
počínaje dnem 1. 1. 2019. Úvěr měl být splácen z rozpočtu obce Dětkovice po dobu 10ti let
v měsíčních splátkách ve výši 17 356,- Kč. Úvěr byl v průběhu roku 2019
refinancován/splacen k datu 28. 6. 2019. Celková výše splátek jistiny i úroku za rok 2019 činí
4 082 039,68 Kč. K 31. 12. 2019 je úvěr splacen.
Obec Dětkovice v roce 2019 přijala dva dlouhodobé úvěry na refinancování úvěru u ČS, a.s.
vázaného k akci „Stavební úpravy budovy č.p. 53 – sociální bydlení“. Úvěry byly vzaty dva,
protože jeden byl navázán na dotaci z MMR IROP, kterou bude jednorázově splacen a druhý
úvěr byl vzat na dofinancování akce. Smlouvy k těmto úvěrům byly schváleny
zastupitelstvem obce Dětkovice na svém zasedání dne 26. 6. 2019, usnesením č. 9/2019
a 10/2019.
Dlouhodobý úvěr byl vzat u Komerční banky, a.s. ve výši 5 465 000,- Kč, číslo smlouvy
99023527474, smlouva podepsána dne 27. 6. 2019, úroková sazba byla sjednaná jako
pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,83% p. a.
z jistiny úvěru. Úvěr bude splacen dotací jednorázově, nejpozději však k 31. 8. 2020.
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Úvěr byl k datu 30. 10. 2019. Celková výše splátek jistiny i úroku za rok 2019 činí 5 465 000,Kč. K 31. 12. 2019 je úvěr splacen.
Dlouhodobý úvěr byl vzat u Komerční banky, a.s. ve výši 503 000,- Kč, číslo smlouvy
99023527502, smlouva podepsána dne 27. 6. 2019, úroková sazba je sjednaná jako pevná
a její výše je 2,48 % z jistiny úvěru. Úvěr bude splácen z rozpočtu obce Dětkovice po dobu
6ti let v měsíčních splátkách ve výši 6 000,- Kč. První splátka proběhne k datu 31. 1. 2020.
K 31. 12. 2019 zbývá doplatit částku 503 000,- Kč. Poslední splátka proběhne ke dni
31. 12. 2026.
Žádnou půjčku nebo úvěr obec Dětkovice v průběhu roku 2019 neposkytla.
Obec Dětkovice v současné době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o stavebním spoření.

8. Statut fondu
Financování a obnovy vodohospodářského majetku
Dle Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Dětkovice zřídilo Zastupitelstvo
obce Dětkovice svým usnesením č. 9/2019 ze dne 11. 12. 2019 „Fond financování a obnovy
vodohospodářského majetku obce Dětkovice “. Fond je tvořen za účelem zajištění finančních
prostředků a vytvoření účelových zdrojů pro financování obnovy vodohospodářského
majetku, jejich výměnu, rekonstrukci nebo opravu v průběhu životnosti majetku a na budoucí
obnovu vodohospodářského majetku obce Dětkovice. Fond je tvořen pravidelně jednoročním
převodem finančních prostředků získaných z ročního zisku stočného a přijatými úroky
na bankovním účtu fondu. Zdrojem fondu mohou být i další mimořádné převody finančních
prostředků z rozpočtu obce, které schválí zastupitelstvo obce na obnovu svého
vodohospodářského majetku, státní dotace, převody ze státních fondů či dotace z EU nebo
evropských fondů. Stav k 31. 12. 2019 je 200 000,78 Kč.

9. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce Dětkovice
Přezkoumání hospodaření obce Dětkovice za rok 2019 bylo provedeno Krajským úřadem
JMK a to 12. 2. 2020. Přezkoumáním hospodaření byla pověřena Ing. Ilona Páralová.
Při přezkoumání hospodaření obce Dětkovice za rok 2019 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky - viz. přiložená zpráva.
Podrobný rozpis jednotlivých položek (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC, Rozvaha
a Příloha účetní závěrky) je přiložen k závěrečnému účtu a je možno do něj nahlédnout
na obecním úřadě v Dětkovicích v úřední hodiny.

Jan Vrána
starosta obce Dětkovice
Zpracovala: Veronika Zacpálková

Vyvěšeno: 15.05.2020
Sňato:
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