OBEC DETKOVICE

N6vrh zilvilredn6ho uctu obce
za rok 2020
sestaveni v Kd ke dni

31

. 12.2020

zpracovany v souladu se zdkonem e.25012000 Sb., o rozpo6tovfch pravidlech 0zemnlch
rozpo6t[r v platn6m zn6nI

Udaie o o,bci:
Adresa OU:

D6tkovice d.p. 76, 683 23 lvanovice na Han6
00369721
517 365 470

re:

Telefonick6 spojen[:
Email:
Web:
Bankovni fdet:
Clslo ridtu:
Datovd schrdnka:

becd etkovi ce. cz
KB Vy5kov a.s., pobodka Vy5kov

wvrnru. o

16720731t0100
c7ia3c8

Orqanizadni struktura:
Starosta obce:
Mlstostarostka obce:
Podet dlenfr zastupitelstva:

V roce 2019 pracovalv

vVborv:

Jan Vrdna
Ing. Magdal6na ZavadilovS
7

Kontrolni
Finandni

Pracovnici obce v roce 2019:
HPP - 1 pracovni smlouva - Udetni obce
HPP - 1 pracovnismlouva - zam6stnanec obce v r6mci udr2by
Ostatni - dohody o provedeni pr6ce
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Ndvrh zdvdrednhho uitu obce DEtkovice
za rok 2020
1. Uvod
Hospodaieni obce D6tkovice v roce 2020 probihalo v souladu se schv6lenfm rozpodtem
na rok 2020. Rozpo6et obce D6tkovice na rok 2020 schv5lilo zastupitelstvo obce
dne 11 . 12.2019 usnesenim 6. 512019 v objemu
piumy 6.874,70 tis. Kd, vfdaje
6.774,70 tis. Kd a financovdni-100,00 tis. K6.

-

V pribdhu roku2020 byl rozpodet osmkr5t upravovdn.
rozpodtov6 opatieni d. 1 schvSleno starostou obce dne 22. 1. 2020, dodatedn6
vzato na v6domizastupitelstvem obce dne 29. 4.2020, usnesenim e. 1212020
rozpodtov5 opatieni 6,. 2 schvSleno starostou obce dne 31. 3. 2020, dodatedn6
vzato na v6domi zastupitelstvem obce dne 29. 4.2020, usnesenlm 6. 1212020
rozpodtov6 opatieni 6.3
schv6leno zastupitelstvem obce dne 15.6.2020,
usnesenim e .912020
rozpodtov6 opatieni 6,. 4 - schvdleno starostou obce dne 7 . 8. 2020, dodatedn6 vzato
na v6doml zastupitelstvem obce dne 9. g. 2020, usnesenim 6. 1012020
rozpodtov6 opatieni 6. 5 schv6leno starostou obce dne 30. 9. 2020, dodatedn6
vzato na v6domi zastupitelstvem obce dne 12. 10. 2020, usnesenlm e . 1212020
rozpodtov6 opatieni 6. 6 schvdleno starostou obce dne 5. 10. 2020, dodate6n6
vzato na v6domi zastupitelstvem obce dne 12. 10.2020, usnesenim e. 1212020
rozpodtov6 opatieni 6,. 7 schvSleno starostou obce dne 30. 11 . 2020, dodatedn6
vzato na v6domi zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020, usnesenim 6,. 1512020
rozpo6tov6 opatienl 6. 8 schvSleno starostou obce dne 7. 12. 2020, dodatedn6
vzato na v6domlzastupitelstvem obce dne 16. 12.2020, usnesenim e. rc12020

o

-

o

-

o

-

o
o

-

o

-

o

-

o

-

Upraven! rozpodet 6inil ke konci roku 2020 po provedenfch rozpodtovlich opatienlch celkem
15.758,30 tis. Kd a financov5ni6.169,30 tis. Kd.

- piUmy 9.589,00 tis. K6, vlidaje

Hospodaienf obce skondilo za rok2020 s piebytkem 3 485 005,94 Kd.
Piebytek hospodaieni obce bude pouZit na financov5nI obce pii5tiho obdobl.

2. Pln6ni rozpodtu piijmri
Rozpodet piijm0

za rok

2020 byl splnSn na 97,78 o/o (upravenyi rozpodet:

9.589.000,00 Kd, skutednost: 9.376.054,79 Kd), v minul6m roce 2019 bylo jeho plnSni
na 99,60 % (upravenf rozpodet: 19 889 200,00 Kc, skutednost: 19 801 145,87 Kc).

Dafiov6 pirjmy byly spln6ny na 97,85 % (upravenf rozpodet 4.562.500,00 Kd, skutednost:
4.464.439,92 K6).
U dan6 z piijm0 fyz. osob vyblran6 srdZkou byl rozpodet piekroden 102,3 %, u dan6 z piijm0
fyz. osob placen6 pldtci byl rozpodet spln6n na 100 %, dan6 z piidan6 hodnoty bylo spln6no
na 100 o/o, dan5 z nemovitfch v6ci 100 o/o a dan6 zhazardnich her 100 o/o nebyl rozpodet
piekro6en.
dan6 z piijmfi prSvnickfch osob 87,4 o/o (rozpodet 700 000,- Kd
skutednost
612 016,64 Kd). U dand z piijm0 fyzickyich osob placen6 poplatniky byl rozpo6et spln6n
na67,1 o/o (rozpotet 20 000,- Kd a skute6nost 13 425,54 K6). Plndni zru5en6ho odvodu
zloterii a podobnyich her 6,3o/o (rozpodet 100,00 Kd a skutednost 6,34 Kd).

U

a
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Dafiov6 pitjmy

PlnEni dahovlch piijmrt v %
Rok 2019

Rok 2020

Dai z piijm0 fyzickfch osob

99,30

oo trn

Dah z piijm& pr6vnick;ich osob

99,90

87,40

'100,00

100,00

Dai z piidane hodnoty
Dafi z hazardnich her s vfj. dildi dan6

99,00

Zru5enli odvod loteril a podobnfch her
Dah z nemovityich v6ci

1

00,1 0

52,30

6,30

'100,00

100,00

Upravenf rozpodet nedafiovifch piijmii byl v roce 2020:718 800,00 Kd a skutedn6 pln6ni
696 220,87 K6. Rozpodet nebyl piekroden. Nedahov6 piijmy splndny na 96,9 o/o.Y roce 2019
byly nedaiove piijmy spln6ny na 96,50 %.

Kapit6lov6 pirjmy - v roce 2020 byl upravenif rozpo6et v d5stce 20 OOO,OO Kd
a skutednost 750,00 K6. Rozpodet nebyl piekroden a kapitSlov6 pi|my byly spln6ny
na 3,80 %. V roce 2019 nem6la obec Ddtkovice 26dn6 kapitdlov6 piUmy.

Ve skupin6 pi'rym0 piijat6 dotace jsou obsaZeny tyto piijat6 dotace:
Poskytovatel

0ietovly
znak

PoloZka

eestka

UEel dotace

SR

981 93

4111

31 000,00 Dotace ze SR v souvislosti s kon5nlm voleb do
Zastupitelstev kraj0

SR

98024

4111

332 500.00 Dotace ze SR - kompenzadnI bonus v souvislosti
s onemocn6nim SARS Cov-2

SR
Krajskyi Uiad JMK

671

4112

68 100,00 Dotace ze SR v rdnrci souhrn.dot. vztahu

4122

50 000,00 Neinv. dotace z JMK na,,Vybavenizasedaci mistnosti

ou"
MZE

- SZIF

89509

4213

734123.00 lnv. dotace z MZE-SZIF na,,Posileni rekreadni funkce

N6rodni zdroje

lesa ziizenim odpodinkov6ho stanovi5t6"

MZE- SZ|F (EU)

8951 0

4213

719 584,00 lnv. dotace z MZE-SZIF na,,Posilenl rekreadni funkce
lesa zilzenlm odpodinkov6ho stanovi5t6"

SFDI

91

628

4213

2 279 337,00 Inv. dotace ze SFDI na,,Chodnlky kolem pr&tahu silnice

lll421 v D6tkovicich"

Dotace v d6stce 31 000,- KE ze SR byla urdena na volby do Zastupitelstev
se konaly ve dnech 2. - 3. iijna 2020.

kraji,

kter6

Obec obdrZela z resortu Ministerstva financi jednor6zovf nen6vratnyi piisp6vek
kompenzadni bonus v souvislosti s krizovifmi opatienimi s vfskytem koronaviru SARS Cov-2
vddstce 332 500,- Kd. VfSe piisp6vku pro kaZdou obec vychlzela z 66stky 1.250,- K6,
a podtu obyvatel obce podle bilance obyvatel eeske republiky zpracovan6 eeskfm
statistickfm fiadem k 01.01 .2020.

Neinvesti6ni dotace 68 100,- K6, piijat5 vr6mci souhrnn6ho finandniho vztahu ze st6tniho
rozpo6tu byla zapracovdna ve schv5len6m rozpodtu.
Ddle obec p.odala Zddost o dotaci zrozpobtu Jihor:noravsk6ho kraje na,,Vybaveni zasedaci
mistnosti OU", kterou obec D6tkovice piijala na 0det dne 5. 10.2020, doklad d. 596. Dotace
byla vy0dtovdna a zdv6re6n6 vyhodnoceni akce piddloZeno na JMK k 31. 1 .2021.
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DalSi piijatou investidni dotacl poskytnutou zrozpodtu Ministerstva zem6ddlstvi - SZIF
je ,,PosilenI rekrea6nI funkce lesa ziizenim odpocinkov6ho stanovi5td"
- odpo6inkovd
z6nalhii5tr-a v lokalit6 s mlstnim ndzvem ,,Trpinky". Obec D6tkovice tuto dotaci piijala na 0det
eruA leOnor1zov6, dne 12. 10. 2020, doklad 6. 613. Realizace akce a jeji-dokondeni,
prob6hlo iiZ v roce 2019, pieddni dila bylo posunuto z d0vodu ukondovacich praci
na 8. 1 .2020. Dotace byla vy06tovdna k datu 12. 10.2020.
lnvesticni dotace poskytnutd z rozpodtu Stdtniho fondu dopravni infrastruktury je ,,Chodniky
kolem pr0tahu silnice lll428 v D6tkoviclch". Obec D6tkovice tuto dotaci piijimala na 0det
CNB prib6Zn6, dle skutednd piedklSdan6 fakturace, schv6len6 ze strany SFDI. Realizace
akce a jejl dokondeni, prob6hlo v roce 2020. Dotace bude vyridtovdna a zSvdredn6
vyhodnoceni akce piedloZeno na SFDI nejpozd6ji k 31. 12. 2021
.

Dotace, kter6 na5e obec dostala v roce 2020, byly v roce 2O2O take prori6tovdny. Vfjimkou
a SFDI, kdy prob6hne piedloZeni dokumentace k zdvSredn6mu
vyhodnoceni akce v roce 2021.

jsou dotace z JMK

Za rok2020 byly vybrdny v5echny poplatky (poplatek za odpad, sto6n6 a psy).

3. eerp6ni rozpodtu vfdaju
Vldaje obce D6tkovice byly v roce 2020 vy1erp6ny na 92,60 % (upravenf rozpo6et:
15.758.300,00 Kd, skutednost: 14.592.821,80 Kd), v roce 2a1g byl rozpodet spln6n
na 86,00

o/o

(rozpolet: 21 883 200,00 Kd, skute6nost 18 822371,40 Kd).

Rozpodet investi6nich (kapitdlovfch)

vidajfi byl v roce 2020 spln6n na 96,50 % (upravenf
rozpodet 10937 700,00 Kd a skutednost 10550 041,61 K6. V roce 2019 byl rozpobet
kapit6lovlfch viidaj0 spln6n na 89,80 %.
V roce 2017 zatala obec D6tkovice podnikat prvnl kroky k vybudovdnl chodnfku podel
hlavni komunikace a nechala zpracovat projektovou dokumentaci pro spoledn6 0zemni
a svatebni iizeni k akci ,,Ghodniky kolem prritahu silnice lll428 v D6tkovicich".
Projektovd dokumentace byla dokondena v lednu roku 2018. V srpnu roku 2018 bylo
zalAdlno o vyd6nf spoledn6ho povoleni na M6U Vy5kov, odbor dopravy vyd5no
dne23. 10.2018, nabylo pr6vni moci dne 27.11.2018. Na podzim 2018 bylo zah6jeno
zpracovlni podkladt pro pod6ni 26dosti o dotaci na SFDI, dne 24. 5. 2019 byla obci
zaslSna ze SFDI Informace o schvSleni piisp6vku (dotace). V roce 2020 zapodala realizace
akce, kdy vfb6rov6 iizeni vyhrdla firma NATRIX VZ, s.r.o. Dokon6eni realizace projektu
prob6hlo v roce 2020, pied6ni stavby prob6hlo dne 30. 11.2020 a kolaudadnf souhlas
nebyl zatim vyddn. e6stka, kterd byla v roce 2O2O proinvestov6na,
ve vf5i
3 247 893,47 K6.

-

je

Ddle obec vroce 2018 podala Z5dost o dotaci na St6tn[ zemdd6lskf intervendni fond
na akci ,,Posileni rekreadni funkce lesa ziizenim odpodinkov6ho stanovi5t6". Na konci
roku 2018 byla podeps6na Dohoda o poskytnuti dotace a bylo zahtleno vfb6rov6 ilzeni.
Nabidku s nejniZSi cenou podala firma NATRIX VZ s.r.o. Realizace byla zahdjena v roce
2019 ajeji dokondeni probdhlo v lednu 2020, pied6ni stavby se uskute6nilo dne 8. 1.2020.
Cdstka, kterd byla v roce 2020 proinvestovdna, je ve v1i5i 1 453 707,92 KE,.

Vroce 2015 byla obec informov6na,2e spolednost E.ON Distribuce chce poloZit ve5ker6
elektrick6 vedeni v obci do zem6. JelikoZ pii teto akci do5lo ke zru5eni stdvajicich sloupfr
a stie5niki, na kterfch bylo umist6no veiejn6 osv6tleni, karnery, atd., za6,ala obec
soub62n6 s E.ONem podnikat kroky k realizaci vlistavby nov6 sit6 veiejn6ho osv6tlenl
,,D6tkovice, rozvody VO a telekomunikadni vedeni". Pilprava a sb6r vyjddieni
potiebnfch pro projektovou dokumentaci, potaZmo 0zemnl iizeni, byla 6asov6 n6rodn6.
PD byla kompletn6 zpracovAna v bieznu 2020 a 0zemnl rozhodnuti bylo vyddno
dne 9. 4.2020, nabylo pr6vni moci dne 12. 5. 2020. Bylo zahdjeno vfbdrov6 ilzenl
a nabidku s nejniZ5i cenou podala firma ENERGIE DIRECT s.r.o. V dervenci 2020 zapodala
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realizace akce soub62n6 s akci E.Onu, kten! obci umoZnil pokl6dku kabel0 VO

a telekomunikadniho vedeni do stejn6ho vyikopu. V soub6hu s t6rnito akcemi byla oslovena
firma INFOS At1 s.r.o., kter6 do stejneho vfkopu poklddala kabely pro novou optickou sit'

v obci. Dokon6eni realizace projektu prob6hlo v roce 2020, pieddni stavby prob6hlo
dne30. 11.2020 a kolaudadni souhlas byl vydSn dne 15. 12.2020, nabyl 0dinnosti t6hoZ
dne. Na financovSni teto akce si musela obec vzit tivdr, ale soudasn6 podala Zddost
o dotaci z Ministerstva pro mistni rozvoj - IROP pies MAS Vy5kovsko. Dne 12. 11.2020 byl
obci zasldn piislib dotac_e Registrace akce
poskytnuti dotace
Rozhodnuti
ve vyi5i 2 601 345,10 Kd. eAstka, kterd byla v roce 2O2O proinvestov5na, je ve vfsi
5754 564,22K8.

a

o

D5le byla v roce 2019 zpracov6na studie na akci ,,Rekonstrukce poZ6rni zbrojnice
l. etapa", kdy obec Z1dala Jihomoravskf kraj o poskytnuti dotace. V r5mci rekonstrukce
bylo uvaZovSno o nSstavb6 hasi6sk6 zbrojnice, aby zde mohlo byt ziizeno plnohodnotn6
soci6lni zaiizenl (sprcha, WC). Zastupitelstvo Jihomoravskeho kraje Zddost obce zamitlo na
sv6m 31. zaseddni konan6m dne 1 8. 6. 2020 usnesenlm 6. 26831201Z.31. Celkov6 ndklady,
ktere byly v roce 2020 proinvestovdny, byly ve vf5i 25 000,- K6.

-

Obec Ddtkovice ziskala v roce 2020 dotaci z Jihomoravsk6ho kraje na ,,Vybavenizasedaci
mistnosti OU" ve vlSi 50.000,- Kd poiizeni stolu a Zidli. Tato dotace-byla neinvesti6ni,
a proto se zastupitelstvo rozhodlo poiidit ze sv6ho rozpodtu soubor skiini, aby byl roz5lien
ulo2ny prostor, kter6ho
nedostatek. Celkov6 ndklady, kter6 byly v roce 2O2O
proinvestov5ny, byly ve v1i5i 68 876,- K6.

-

je

Rozpodet b6Znfch vlidaji byl v roce 2020 spln6n na 83,86 % (upravenf rozpodet:
4.820.600,00 Kd, skute6nost:4.042.780,19 Kd), v roce 2019 byl spln6n na7B,2O o/o.
V roce 2020 byla na obecnl 0iad (kancel6i starosty) poiizena novi6 mydka n6dobi a k6vovar,
v celkov6 vf5i 19 689,- K6, jako soud6st kuchyisk6 linky, kterou obec nechala zhotovit
u firmy Horna TruhlSfstvi ve vf5i 17 370,- K6. DSle byla od stejne firmy zhotovena sestava
reg6l0 do archivu vedle kancelSii OU ve vf5i 13 4OO,- K6.

Do byt0 e.2 a 6,.4 v budov6 obecnlho 0iadu byly poilzeny nov6 spordky v celkov6
066,- Kd, a rizn6 opravy (bojleru, pilmotopu, audiotelefonu, seiizeni oken a dveii)
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u byt0 byly vy6isleny na 5 090,- K6.

Dal5i ddstkou ve viiSi 37 262,- Ke jsou v6cn6 dary, kdy obec prii r0znlich kulturnich akci
financuje ndkup tomboly a jinfch v6cniich dar0 (pi5ni pro jubilanty, dary k narozenI dit6te,
aj). V roce 2020 byl podet kulturnich akci vzhledem k pandemii v souvislosti s onemocndnim
COVID-19 znadn6 omezen, i piesto se obec snaZila obdan0m pr0b6h roku zpiijemnit.

Vlznamn6j5f 65stka byla pouZita u odpa.3639 po|.5169 - sluZby, kdy bylo m6sidn6
piispivdno na provoz pojizdne prodejny PAULLA s.r.o. ddstkou 1210,- Kd a v6t5i 65st byla
pouZita na ter6nni 0pravy v r6mci obce v souvislosti s probihajfclmi stavebnimi pracemi.
Celkov6 ddstka je ve vf5i 337 625,84 K6,.
V6t5i ddst finandnich prostiedk0 byla letos pouZita i na piisp6vek na pohonn6 hmoty
a maziva a opravy pro JSDH D6tkovice. Celkovd 6dstka, kterS byla JSDH D6tkovice
pro0dtovdna v b6Znfch vfdajich, 6inila 34 991,17 K6.
V6tSi 65stku tvoiila ipoloZka ndkup ostatnich sluZeb u paragrafu 6171- 131 665,76 Kd. Jsou
zde zahrnuty ve5ker6 nutn6 revize a kontroly, zdravotni prohlidky, ldrlba softwaru a jin6.
Ddle i poloZka za materiAl, kde je zahrnut n6kup kanceldiskifch potieb, archivnich boxfr,
drogerie
141 510,90 K6. U poloZky za opravy, jsou zahrnuty nutn6 opravy
elektroinstalace, vodovodnich rozvodfr, WC, aj. ve vf5i 48 380,- Ke.

atd.

Vyidaje na sb6r a svoz komundlniho odpadu a NO v roce 2O2O dinily 265 365,77
east vyOal0 byla pouZita na platy zam6stnancfr a odm6ny zastupitel0.

K6,.

D5le byly vlidaje pouZity na b6Znf chod

ldrlby.

-

plyn, elektrickd energie, ddle opravy a
5110

Cinnost mistni spr6vy

byla

1 435 300,- Kd a skutednost

1

splndna v roce 2020 na 88,20 o/o (upravenf rozpodet:
265 868,63 K6), v roce 2019 to bylo 62,10 o/o.

4. Financoveni rozpodtu
Financov6ni rozpo6tu obce D6tkovice problhalo v prfrb6hu roku 2020 v souladu
se schvSlenlfm rozpoctem a jeho ripravou v podob6 rozpodtovf opatieni. Ve schvdlen6m
rozpodtu byla d6stka financov6nI tvoiena piebytkem z minulych let ve vfsi +316 300,- Ke
asplStkou riv6r0 u KB, a.s. a eS, a.s. ve vfSi -416 300,- Kd. celkem tedy -100 o0o,- K6.
DSle bylo provedeno RO 6. 112020, kdy byl rozpodet navf5en o gd O0O,- Kd, RO 6,. 2l2O2O
aZ e'. 512020 kdy z0stal rozpodet nezm6n6n (nedo5lo k navf5eni ani ke sniZeni),
RO 6. 612020, kdy bylo do rozpodtu zapojeno derpdni rivdru od KBI a.s. na akci ,,D6tkovice,
rozvody VO a telekomunikadnl vedenl" ve vf5i 5324 000,- K6, RO d. 712020 kdy bylo
do rozpodtu zapojeno derpSni 0v6ru na ,,Chodniky kolem prttahu silnice lll428 v D6tkovicich"
ve vf5i 980 000,- Kd a RO e. 812020, kdy byl rozpodet nezm6n6n.

I

2t2020

fi

3t2020
i

4t2020

__ LO_9_9,99_. ?_02Q, usnesen im 6.

I

i'

1

0 12020

p. starostou dne 30. 09.2020,

ZO 11. 12.2019, usnesenim d. 5/2019

Soudet dle v'f kazu FIN 2-12M
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5. Hospodaieni s majetkem obce
Piehled o hospodaieni s majetkem obce vyjadiuje nize uvedena tabulka.
e. uetu

Po6. stav

Roini obrat
MD

Zrtstatek
D

MD

D

018 00

245 430,50

245 430,50

019 00

804 505,00

804 505,00

021 00

69 009 117,53

5 767 269.22

74 776 386,75

022 00

2171 838,50

1 522 583,92

3 694 422,42

028 00

817 483,42

96 725,00

914 208,42

031 00

3 629 955,59

042 00

285 720,00

069

839 631,00

01

10 562746,61

375,00

3 629 580,59

7 289 853,14

3 558 613,47
839 631,00

U dlouhodob6ho hmotn6ho majetku

-

U dlouhodob6ho hmotn6ho majetku

samostatn6 hm. mov. v'r6ci a soubory (022) doslo

stavby (021) do5lo kzaiazeni stavby nov6 sit6
veiejn6ho osv6tleni a telekomunikadniho vedeni - ,,D6tkovice, rozvody VO a telekomunikadni
vedeni" v6etn6 projekt0, poplatku za lzemni rozhodnuti a ddstky za chranilky do majetku
v celkov6 vf5i 5 767 269,22Ke.

-

k vybudov6ni odpodinkov6 z6ny (hfi5t6) s ndzvem ,,Posilenl rekreadni funkce lesa zilzenlm

odpodinkov6ho stanovi5t6", na kterou byla poskytnuta dotace ze SZIF ve v1i5i 1OO o/o.
Celkovd hodnota poilzen6ho majetku je tedy ve vf5i 1453707,92 Kd. D6te byl poiizen
soubor skilni do zasedaci mistnosti obecniho 0iadu v celkov6 vfSi 68 876,- K6.
U drobn6ho

dlouhodob6ho hmotn6ho majetku (028) byl poiizen ndsledujici majetek:

Obecni fiad
20120682
20120683
20120684
20120685
20120687

Kuchyisk6 linka

17 370,00

Sestava regSlfi (archiv)
K6vovar DE LONGHI ECAM
Mydka n6dobicORENJE
St0l do zasedacI mistnosti

13 400,00

13 190,00
6 499,00
31 200,00

CELKEM
OU
20120686
20120689
CELKEM

81 659.00

ElektrickV spordk bvt d.2 OU
ElektrickV spordk bvt d.4 OU

6 850,00
8 216,00
15 066,00

Drobnf dlouhodobf hmotnf majetek byl poiizen v celkov6 vlSi 96 '725,- Ka.
V rdmci inventur za rok 2019 nenavrhla inventarizatni komise 26dny majetek k vyiazen[.

U pozemki (031) do5lo vroce 2020 kprodeji 65sti pozemku parc. d. 930/170 (nov6
930/508) kupni smlouva

U

e

. 1,2020 o vfmdie 75 m2,0detni hodnota 375,-

K6.

nedokonden6ho dlouhodob6ho hmotn6ho majetku 10421 do5lo k pievedeni

na majetkove 0dty - zavedeni do majetku u tdchto analytickfch rldtfr:

-

042 0000 - Realizace akce ,,Posileni rekreadni funkce lesa ziizenim odpodinkov6ho
stanovi5t6", kterou vysout6Zila firma NATRIX VZ s.r.o. Pr6ce byly ukondeny v roce
2020.

Pod6te6nI stav

Rodni obrat MD

Ro6ni obrat DAL

Konedn'f stav

0,00

1 453 707.92

1 453 707,92

0,00
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0420020 - Realizace akce,,Ddtkovice, rozvody VO a telekomunika6nivedeni", kterou
vysoutSZila firma ENERGIE DIRECT s.r.o. Prdce byly ukondeny v roce 2020.
Pod6tedni stav

Rodni obrat MD

Ro6ni obrat DAL

Konednrf stav

0,00

5 767 269,22

5767 269.22

0,00

042 0070 zhotoveni sestavy uzamykatelnych skiini v rdmci akce ,,Vybaveni
zasedaci mistnosti OU". Zhotoveni skiini bylo dokondeno v roce 2Q20.

-

U

Po65te6ni stav

Ro6ni obrat MD

Rodni obrat DAL

0,00

68 876,00

68 876,00

KoneCnV stav
0.00

ni2e uvedenfch analytik zatim nedo5lo k pievedeni na majetkov6 06ty, ale

do$lo

k piir0stk0m:

-

042 0050

-

Realizace akce ,,Chodniky kolem pr0tahu silnice lll428 v D6tkovicich",
kterou vysoutdZila firma NATRIX VZ s.r.o.

Po66tedni stav
233 690.00

Rodni obrat MD
3 247 893.47

Ro6ni obrat DAL
0,00

Koneenv stav
3 481 583.47

a pilstavbu hasi6sk6 zbrojnice"
jako
Ing. Romanou Ridenkovou. Studie slouZila
podklad pro pod5ni Zddosti o dotace
z rozpodtu JMK.
042 0060 - ZpracovAni studie pro ,,N6stavbu

PodStedni stav

Ro6ni obrat MD

Rodni obrat DAL

0,00

25 000,00

0,00

KoneEn'i stav
25 000,00

U ostatniho majetku nedoSlo k 2Adnym pohyb0m jak na strand MD, tak na stran6 Dal.

Pohled6vky obce tvoii z6lohy na energilch, tj. elektrickd energie - 173 640,- Kd a plyn
16 000,- Kd. Kone6n6 vyri6tov6nl za rok 2020 prob6hne v prfrb6hu roku 2021.
Ddle pohled6vky za nAjem byt0 ve vf5i 1 8 344,- Ke

Kr6tkodob6 zfvazky: jednd se o piedpis mezd za m6slc prosinec 2020: zam5stnanci
97 155,-Kd, d6le zU6tov6ni s institucemiZP 15 948,- Kd a SP 17 339,- Kd, jin6 piim6 dan6
17 390,- Kd a piedpis k zdkonnemu poji5t6ni Kooperativa, a.s. 861,- Kd a da15i.
Inventarizace majetku obce byla provedena k 31. 12. 2020 na zAklad6 usneseni
zastupitelstva obce 6,. 712020, sch0ze ZO 6. 912020 ze dne 16. 12. 202A. Piedm6tem
inventarizace byl ve5kerf majetek obce a pii inventarizaci nebyly zjiSt6ny 2Adn6
inventarizadn I rozd ily.

6. Finandni vypoi6d6ni vztahri se stetnim rozpodtem
Finan6ni vypoidd6ni vztahfr se stdtnim rozpo6tem za rok 202Q prob6hlo
poskytovateli dotaci. Tabulky finan6niho vypoiSd6ni- k nahlSdnuti na OU.

Udelovf

Ukazatel

znaK

a

Skutedn6 derp6no
celkem
k 31. 12. roku,
v nSmZ byl projekt
ukonden

Zastupitelstev krai0

98l 93

31 000,00

Piedepsan6 vlSe
vratky dotace pii
finandnim vypoidddni

ukonderr

z

1

Volby do

Skutedn6 pouZito
celkem
k 31. 12. roku,
v ndmZ byl projekt

s jednotlivfmi

32 612,83

3=1-2
-1612,83

Na zdklad6 finandniho vypoi6d6ni ri6elov6 neinvestidni dotace na 0hradu vlidaj0 vzniklfch
v souvislosti
kondnim voleb
zastupitelstev kraj0 vyhlS5enfch
dny
2. a3.iijna 2020, poZ6dala obec o Uhradu piekrodenfch vyidaj& uveden6 dotace ve vfii
1 612.83 Kd.

s

do

na
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7. Uv6ry, prijcky a stavebni spoieni
Obec D6tkovice v roce 2017 piijala dlouhodobf riv6r. Smlouva

k tomuto r.iv6ru byla
schv6lena zastupitelstvem obce D6tkovice na sv6m zasedSni dne 21 . 8. 2017, usnesenim
d,. 812017. Uv6ry byl vzat na financov6ni akce ,,Odkanalizovdni obce D6tkovice
rekonstrukce st6vaj lci kanalizace".
Dlouhodobf riv6r byl vzat u eeske spoiitelny, a.s. ve vii5i 2 700 000,- K6, dislo smlouvy
0317264469, smlouva podeps6na dne 30. 8.2017, urokovA sazba je sjednan5 jako pevn6
a jeji vf5e je 1,22 % rocn6. Uvdr bude spldcen zrozpoltu obce D6ikovice po dobu 1Sti let
vm6sidnlch spldtkdch ve vf5i 15000,- K6. Celkovd vyi5e splStek za rok 2O2O dinl

180000,-Kd. K31. 12.202Q zbyvd doplatit ddstku 2125

prob6hne ke dni 31.12.2032.

OOO,-

Kd. Posledni

sptStka

Obec D6tkovice v roce 2017 piijala dlouhodobf 0v6r. Smlouva k tomuto 0v6ru byla
schv6lena zastupitelstvem obce D6tkovice na sv6m zaseddni dne 21. 8. 2017, usnesenim
e .912017. Uv6ry byl vzat na financov6ni akce ,,Realizace protipovodriovlich opatieni obce
D6tkovice".
Dfouhodobf riv6r byl vzat u eesk6 spoiitelny, a.s. ve vfsi 2 3OO OOO,- K6, dislo smlouvy
0317265429, smlouva podepsdna dne 30. 8.2017, frokovd sazba je sjednan6 jako pevn6
a jeji vlf5e je 1,22 % rodn6. Uv6r bude splScen zrozpoltu obce D6ikovice po dobu 1Sti let
v m6sl6nich splStkdch ve vyi5i 13 691,- K6. Celkovd v1i5e spl6tek za rok 2020 6ini
164292,-K6,. K 31. 12.2020 zbyvA doplatit 65stku 1971 416,- Kd. Posledni splStka
prob6hne ke dni 31. 12.2032.
Obec D6tkovice vroce 2019 piijala dlouhodobf 0v6r na dofinancov6ni akce,,stavebnf
Opravy budovy 6. p 53 - socidlni bydleni". Smlouva k tomuto 0vdru byla schvSlena
zastupitelstvem obce D6tkovice na sv6m zaseddni dne 26. 6.2019, usnesenlm d. 1012019.
Dlouhodobf tiv6r byl vzat u Komerdni banky, a.s. ve v1i5i 503 OO0,- Kd, dislo smlouvy
99023527502, smlouva podepsdna dne 27. 6. 2019, r-irokovd sazba je sjednan6 jako pevnd
a jejl vf5e ie2,48 % z jistiny riv6ru. Uvdr bude splScen zrozpoetu obce D6tkovice podobu
6ti let v mdsidnlch spldtk6ch ve vif5i 6 000,- Kd. CelkovS vii5e spl6tek za rok 2O2O 6ini
72000,- Kd. K 31.12.2020 zbtlvd doplatit d6stku 431 000,- K6. Poslednf splStka prob6hne
ke dni 31.12.2026.

Obec D6tkovice v roce 2020 piijala dlouhodobf 0v6r na financovdni akce ,,D6tkovice,
rozvody VO a telekomunikadnl vedeni". Smlouva k tomuto 0v6ru byla schvdlena
zastupitelstvem obce Ddtkovice na sv6m zased6ni dne 24. 6. 2020, usnesenim 6,. 512020.
Dfouhodobf tiv6r byl vzat u Komerdni banky, a.s. ve vf5i 5 324 000,- Kd, 6islo smlouvy
99025447631, smlouva podepsdna dne 26. 6. 2020, rirokovd sazba je sjednand jako pevnd
a jejf vf5e je 1,95 % z jistiny riv6ru. Uv6r bude spl6cen z rozpodtu obce D6tkovice po dobu
16ti let v m6s[6nich spl6tk6ch. Prvni splStka prob6hne k 31. 1 .2021 a spldtky v roce 2021
jsou ve vf5i 6 000,- Kd/m6sic. K 31 . 12. 2020 zb'fva doplatit 65stku 5 324 000,- K6. Posledni
spldtka prob6hne ke dni 31. 12.2037.

Obec D6tkovice v roce 2020 pfijala dlouhodobf riv6r na dofinancov6ni akce ,,Chodniky
kolem pr0tahu silnice lll428 v D6tkovicich". Smlouva k tomuto riv6ru byla schvdlena
zastupitelstvem obce D6tkovice na sv6m zaseddnl dne 2. 11. 202C1, usnesenim e .712020.
Dlouhodobf tiv6r byl vzat u Komerdni banky, a.s. ve vf5i 980 000,- K6, 6[slo smlouvy
99027450926, smlouva podepsdna dne 11. 11.2020,0rokov5 sazba je sjednand jako pevn6
a jeji vyiSe je 1,90 % z jistiny 0v6ru. Uv6r bude spldcen zrozpoltu obce D6tkovice podobu
14ti let v mdsidnich spldtkdch. Prvnf spl6tka prob6hne k 31. 1 .2A21 a splStky v roce 2021
jsou ve v1i5i 4 000,- K6/m6sic. K31.12.20202byva doplatit 66stku 980 000,- K6. Posledni
spl6tka prob6hne ke dni 31. 12.2035.
Zednou pfrjdku nebo fvdr obec D6tkovice v prr}b6hu roku2O2O neposkytla.
Obec D6tkovice v soudasn6 dobd nemd uzavienu Z6dnou smlouvu o stavebnlm spoieni.

9/10

8. Statut fondu
Financovdni a obnovy vodohospoddisk6ho majetku
Dle PlSnu financovdni obnovy vodovod0 a kanalizaci obce D6tkovice ziidilo Zastupitelstvo
obce D6tkovice svfm usnesenim 6,.9120192e dne 11.12.2019,,Fond financovSni aobnovy
vodohospoddisk6ho majetku obce D6tkovice ". Fond je tvoien za fdelem zaji5tdnifinandnich
prostiedk0 a vytvoieni ridelovfch zdrojfr pro financov6ni obnovy vodohospod6isk6ho
majetku, jejich vfmenu, rekonstrukci nebo opravu v pr&b6hu Zivotnosti majetku a na budoucl
obnovu vodohospod5iskeho majetku obce D6tkovice. Fond je tvoien pravideln6 jednorodnim
pievodem financnlch prostiedk0 ziskanlch z rodnlho zisku stodn6ho a piijatfmi uroky
na bankovnim Uctu fondu. Zdrojem fondu mohou blt i dal5i mimoiSdn6 pievody finandnich
prostiedk0 z rozpoctu obce, kter6 schv5li zastupitelstvo obce na obnovu sv6ho
vodohospodSiskeho majetku, st5tni dotace, pievody ze stdtnich fond0 di dotace z EU nebo
evropskfch fond&. V roce 2020 byly jednor6zov6 pievedeny finandni prostiedky ve vf5i
100000,- K6 dne 18. 12.2020, na rirocich bylo za rok2020 piips6no celkem 41,92 K6,.
Stav k 31. 12. 2020 je 300 042,70 K6.

9. ZprAva o vlisledcich piezkoumdni hospodaieni
obce Ddtkovice
Piezkoumdni hospodaieni obce D6tkovice za rok 2020 bylo provedeno Krajskfm 0iadem
a to 11. 3. 2021. Piezkoumdnim hospodaieni byla povdiena Jana Urb6nkovS.
S ohledem na mimoi6dnou situaci souvisejici se Siienim koronaviru bylo nutn6 konedn6
piezkoumdni prov6st korespondendnim zp0sobem. PoZadovan6 pisemnosti ke konedn6mu
piezkoumdni hospodaienI byly piedloZeny elektronickou formou. Pii piezkoum6ni
hospodaieni obce D6tkovice za rok 2020 nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky
viz. piiloZenAzprfva.

JMK

Podrobn! rozpis jednotlivfch poloZek (Vykaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtfr USC, Rozvaha
a Piiloha 0cetni zAvdrky) je piiloZen k zdv6redn6mu fdtu a je moZno do n6j nahl6dnout
na obecnim 0iad6 v D6tkovicich v 0iedni hodiny.

/r
li^

t

Jan Vrdna
starosta obce Ddtkovice

Zpracov ala: Veron ika Zacpllkov

Vyv65eno: 19.05.2021
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