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Návrh závěrečného účtu obce Dětkovice
za rok 2020
1. Úvod
Hospodaření obce Dětkovice v roce 2020 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem
na rok 2020. Rozpočet obce Dětkovice na rok 2020 schválilo zastupitelstvo obce
dne 11. 12. 2019 usnesením č. 5/2019 v objemu – příjmy 6.874,70 tis. Kč, výdaje
6.774,70 tis. Kč a financování -100,00 tis. Kč.
V průběhu roku 2020 byl rozpočet osmkrát upravován.
● rozpočtové opatření č. 1 – schváleno starostou obce dne 22. 1. 2020, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 29. 4. 2020, usnesením č. 12/2020
● rozpočtové opatření č. 2 – schváleno starostou obce dne 31. 3. 2020, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 29. 4. 2020, usnesením č. 12/2020
● rozpočtové opatření č. 3 – schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 6. 2020,
usnesením č. 9/2020
● rozpočtové opatření č. 4 – schváleno starostou obce dne 7. 8. 2020, dodatečně vzato
na vědomí zastupitelstvem obce dne 9. 9. 2020, usnesením č. 10/2020
● rozpočtové opatření č. 5 – schváleno starostou obce dne 30. 9. 2020, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 12. 10. 2020, usnesením č. 12/2020
● rozpočtové opatření č. 6 – schváleno starostou obce dne 5. 10. 2020, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 12. 10. 2020, usnesením č. 12/2020
● rozpočtové opatření č. 7 – schváleno starostou obce dne 30. 11. 2020, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020, usnesením č. 15/2020
● rozpočtové opatření č. 8 – schváleno starostou obce dne 7. 12. 2020, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020, usnesením č. 15/2020
Upravený rozpočet činil ke konci roku 2020 po provedených rozpočtových opatřeních celkem
– příjmy 9.589,00 tis. Kč, výdaje 15.758,30 tis. Kč a financování 6.169,30 tis. Kč.
Hospodaření obce skončilo za rok 2020 s přebytkem 3 485 005,94 Kč.
Přebytek hospodaření obce bude použit na financování obce příštího období.

2. Plnění rozpočtu příjmů
Rozpočet příjmů za rok 2020 byl splněn na 97,78 % (upravený rozpočet:
9.589.000,00 Kč, skutečnost: 9.376.054,79 Kč), v minulém roce 2019 bylo jeho plnění
na 99,60 % (upravený rozpočet: 19 889 200,00 Kč, skutečnost: 19 801 145,87 Kč).
Daňové příjmy byly splněny na 97,85 % (upravený rozpočet 4.562.500,00 Kč, skutečnost:
4.464.439,92 Kč).
U daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou byl rozpočet překročen 102,3 %, u daně z příjmů
fyz. osob placené plátci byl rozpočet splněn na 100 %, daně z přidané hodnoty bylo splněno
na 100 %, daně z nemovitých věcí 100 % a daně z hazardních her 100 % nebyl rozpočet
překročen.
U daně z příjmů právnických osob 87,4 % (rozpočet 700 000,- Kč a skutečnost
612 016,64 Kč). U daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky byl rozpočet splněn
na 67,1 % (rozpočet 20 000,- Kč a skutečnost 13 425,54 Kč). Plnění zrušeného odvodu
z loterií a podobných her 6,3 % (rozpočet 100,00 Kč a skutečnost 6,34 Kč).
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Daňové příjmy

Plnění daňových příjmů v %
Rok 2019

Rok 2020

Daň z příjmů fyzických osob

99,30

99,50

Daň z příjmů právnických osob

99,90

87,40

100,00

100,00

Daň z hazardních her s výj. dílčí daně

99,00

100,10

Zrušený odvod loterií a podobných her

52,30

6,30

100,00

100,00

Daň z přidané hodnoty

Daň z nemovitých věcí

Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl v roce 2020: 718 800,00 Kč a skutečné plnění
696 220,87 Kč. Rozpočet nebyl překročen. Nedaňové příjmy splněny na 96,9 %. V roce 2019
byly nedaňové příjmy splněny na 96,50 %.
Kapitálové příjmy - v roce 2020 byl upravený rozpočet v částce 20 000,00 Kč
a skutečnost 750,00 Kč. Rozpočet nebyl překročen a kapitálové příjmy byly splněny
na 3,80 %. V roce 2019 neměla obec Dětkovice žádné kapitálové příjmy.
Ve skupině příjmů přijaté dotace jsou obsaženy tyto přijaté dotace:
Poskytovatel

Účelový
znak

Položka

Částka

Účel dotace

SR

98193

4111

31 000,00 Dotace ze SR v souvislosti s konáním voleb do
Zastupitelstev krajů

SR

98024

4111

332 500,00 Dotace ze SR – kompenzační bonus v souvislosti
s onemocněním SARS Cov-2

SR

4112

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

671

4122

50 000,00 Neinv. dotace z JMK na „Vybavení zasedací místnosti
OÚ“

MZE – SZIF
Národní zdroje

89509

4213

734 123,00 Inv. dotace z MZE-SZIF na „Posílení rekreační funkce
lesa zřízením odpočinkového stanoviště“

MZE – SZIF (EU)

89510

4213

719 584,00 Inv. dotace z MZE-SZIF na „Posílení rekreační funkce
lesa zřízením odpočinkového stanoviště“

SFDI

91628

4213

2 279 337,00 Inv. dotace ze SFDI na „Chodníky kolem průtahu silnice
II/428 v Dětkovicích“

Krajský úřad JMK

Dotace v částce 31 000,- Kč ze SR byla určena na volby do Zastupitelstev krajů, které
se konaly ve dnech 2. - 3. října 2020.
Obec obdržela z resortu Ministerstva financí jednorázový nenávratný příspěvek –
kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními s výskytem koronaviru SARS Cov-2
v částce 332 500,- Kč. Výše příspěvku pro každou obec vycházela z částky 1.250,- Kč
a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým
statistickým úřadem k 01.01.2020.
Neinvestiční dotace 68 100,- Kč, přijatá v rámci souhrnného finančního vztahu ze státního
rozpočtu byla zapracována ve schváleném rozpočtu.
Dále obec podala žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na „Vybavení zasedací
místnosti OÚ“, kterou obec Dětkovice přijala na účet dne 5. 10. 2020, doklad č. 596. Dotace
byla vyúčtována a závěrečné vyhodnocení akce předloženo na JMK k 31. 1. 2021.

3/10

Další přijatou investiční dotací poskytnutou z rozpočtu Ministerstva zemědělství – SZIF
je „Posílení rekreační funkce lesa zřízením odpočinkového stanoviště“ – odpočinková
zóna/hřiště v lokalitě s místním názvem „Trpínky“. Obec Dětkovice tuto dotaci přijala na účet
ČNB jednorázově, dne 12. 10. 2020, doklad č. 613. Realizace akce a její dokončení,
proběhlo již v roce 2019, předání díla bylo posunuto z důvodu ukončovacích prací
na 8. 1. 2020. Dotace byla vyúčtována k datu 12. 10. 2020.
Investiční dotace poskytnutá z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury je „Chodníky
kolem průtahu silnice II/428 v Dětkovicích“. Obec Dětkovice tuto dotaci přijímala na účet
ČNB průběžně, dle skutečně předkládané fakturace, schválené ze strany SFDI. Realizace
akce a její dokončení, proběhlo v roce 2020. Dotace bude vyúčtována a závěrečné
vyhodnocení akce předloženo na SFDI nejpozději k 31. 12. 2021.
Dotace, které naše obec dostala v roce 2020, byly v roce 2020 také proúčtovány. Výjimkou
jsou dotace z JMK a SFDI, kdy proběhne předložení dokumentace k závěrečnému
vyhodnocení akce v roce 2021.
Za rok 2020 byly vybrány všechny poplatky (poplatek za odpad, stočné a psy).

3. Čerpání rozpočtu výdajů
Výdaje obce Dětkovice byly v roce 2020 vyčerpány na 92,60 % (upravený rozpočet:
15.758.300,00 Kč, skutečnost: 14.592.821,80 Kč), v roce 2019 byl rozpočet splněn
na 86,00 % (rozpočet: 21 883 200,00 Kč, skutečnost 18 822 371,40 Kč).
Rozpočet investičních (kapitálových) výdajů byl v roce 2020 splněn na 96,50 % (upravený
rozpočet 10 937 700,00 Kč a skutečnost 10 550 041,61 Kč. V roce 2019 byl rozpočet
kapitálových výdajů splněn na 89,80 %.
V roce 2017 začala obec Dětkovice podnikat první kroky k vybudování chodníku podél
hlavní komunikace a nechala zpracovat projektovou dokumentaci pro společné územní
a svatební řízení k akci „Chodníky kolem průtahu silnice II/428 v Dětkovicích“.
Projektová dokumentace byla dokončena v lednu roku 2018. V srpnu roku 2018 bylo
zažádáno o vydání společného povolení na MěÚ Vyškov, odbor dopravy – vydáno
dne 23. 10. 2018, nabylo právní moci dne 27. 11. 2018. Na podzim 2018 bylo zahájeno
zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci na SFDI, dne 24. 5. 2019 byla obci
zaslána ze SFDI Informace o schválení příspěvku (dotace). V roce 2020 započala realizace
akce, kdy výběrové řízení vyhrála firma NATRIX VZ, s.r.o. Dokončení realizace projektu
proběhlo v roce 2020, předání stavby proběhlo dne 30. 11. 2020 a kolaudační souhlas
nebyl zatím vydán. Částka, která byla v roce 2020 proinvestována, je ve výši
3 247 893,47 Kč.
Dále obec v roce 2018 podala žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond
na akci „Posílení rekreační funkce lesa zřízením odpočinkového stanoviště“. Na konci
roku 2018 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace a bylo zahájeno výběrové řízení.
Nabídku s nejnižší cenou podala firma NATRIX VZ s.r.o. Realizace byla zahájena v roce
2019 a její dokončení proběhlo v lednu 2020, předání stavby se uskutečnilo dne 8. 1. 2020.
Částka, která byla v roce 2020 proinvestována, je ve výši 1 453 707,92 Kč.
V roce 2015 byla obec informována, že společnost E.ON Distribuce chce položit veškeré
elektrické vedení v obci do země. Jelikož při této akci došlo ke zrušení stávajících sloupů
a střešníků, na kterých bylo umístěno veřejné osvětlení, kamery, atd., začala obec
souběžně s E.ONem podnikat kroky k realizaci výstavby nové sítě veřejného osvětlení
„Dětkovice, rozvody VO a telekomunikační vedení“. Příprava a sběr vyjádření
potřebných pro projektovou dokumentaci, potažmo územní řízení, byla časově náročná.
PD byla kompletně zpracována v březnu 2020 a územní rozhodnutí bylo vydáno
dne 9. 4. 2020, nabylo právní moci dne 12. 5. 2020. Bylo zahájeno výběrové řízení
a nabídku s nejnižší cenou podala firma ENERGIE DIRECT s.r.o. V červenci 2020 započala
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realizace akce souběžně s akcí E.Onu, který obci umožnil pokládku kabelů VO
a telekomunikačního vedení do stejného výkopu. V souběhu s těmito akcemi byla oslovena
firma INFOS Art s.r.o., která do stejného výkopu pokládala kabely pro novou optickou síť
v obci. Dokončení realizace projektu proběhlo v roce 2020, předání stavby proběhlo
dne 30. 11. 2020 a kolaudační souhlas byl vydán dne 15. 12. 2020, nabyl účinnosti téhož
dne. Na financování této akce si musela obec vzít úvěr, ale současně podala žádost
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - IROP přes MAS Vyškovsko. Dne 12. 11. 2020 byl
obci zaslán příslib dotace – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ve výši 2 601 345,10 Kč. Částka, která byla v roce 2020 proinvestována, je ve výši
5 754 564,22 Kč.
Dále byla v roce 2019 zpracována studie na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice –
I. etapa“, kdy obec žádala Jihomoravský kraj o poskytnutí dotace. V rámci rekonstrukce
bylo uvažováno o nástavbě hasičské zbrojnice, aby zde mohlo být zřízeno plnohodnotné
sociální zařízení (sprcha, WC). Zastupitelstvo Jihomoravského kraje žádost obce zamítlo na
svém 31. zasedání konaném dne 18. 6. 2020 usnesením č. 2683/20/Z31. Celkové náklady,
které byly v roce 2020 proinvestovány, byly ve výši 25 000,- Kč.
Obec Dětkovice získala v roce 2020 dotaci z Jihomoravského kraje na „Vybavení zasedací
místnosti OÚ“ ve výši 50.000,- Kč – pořízení stolu a židlí. Tato dotace byla neinvestiční,
a proto se zastupitelstvo rozhodlo pořídit ze svého rozpočtu soubor skříní, aby byl rozšířen
úložný prostor, kterého je nedostatek. Celkové náklady, které byly v roce 2020
proinvestovány, byly ve výši 68 876,- Kč.
Rozpočet běžných výdajů byl v roce 2020 splněn na 83,86 % (upravený rozpočet:
4.820.600,00 Kč, skutečnost: 4.042.780,19 Kč), v roce 2019 byl splněn na 78,20 %.
V roce 2020 byla na obecní úřad (kancelář starosty) pořízena nová myčka nádobí a kávovar,
v celkové výši 19 689,- Kč, jako součást kuchyňské linky, kterou obec nechala zhotovit
u firmy Horna Truhlářství ve výši 17 370,- Kč. Dále byla od stejné firmy zhotovena sestava
regálů do archivu vedle kanceláří OÚ ve výši 13 400,- Kč.
Do bytů č.2 a č.4 v budově obecního úřadu byly pořízeny nové sporáky v celkové
výši 15 066,- Kč a různé opravy (bojleru, přímotopu, audiotelefonu, seřízení oken a dveří)
u bytů byly vyčísleny na 5 090,- Kč.
Další částkou ve výši 37 262,- Kč jsou věcné dary, kdy obec při různých kulturních akcí
financuje nákup tomboly a jiných věcných darů (přání pro jubilanty, dary k narození dítěte,
aj). V roce 2020 byl počet kulturních akcí vzhledem k pandemii v souvislosti s onemocněním
COVID-19 značně omezen, i přesto se obec snažila občanům průběh roku zpříjemnit.
Významnější částka byla použita u odpa. 3639 pol. 5169 – služby, kdy bylo měsíčně
přispíváno na provoz pojízdné prodejny PAULLA s.r.o. částkou 1 210,- Kč a větší část byla
použita na terénní úpravy v rámci obce v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi.
Celková částka je ve výši 337 625,84 Kč.
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 v běžných výdajích, činila 34 991,17 Kč.
Větší částku tvořila i položka nákup ostatních služeb u paragrafu 6171– 131 665,76 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. – 141 510,90 Kč. U položky za opravy, jsou zahrnuty nutné opravy
elektroinstalace, vodovodních rozvodů, WC, aj. ve výši 48 380,- Kč.
Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu a NO v roce 2020 činily 265 365,77 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.
5/10

Činnost místní správy byla splněna v roce 2020 na 88,20 % (upravený rozpočet:
1 435 300,- Kč a skutečnost 1 265 868,63 Kč), v roce 2019 to bylo 62,10 %.

4. Financování rozpočtu
Financování rozpočtu obce Dětkovice probíhalo v průběhu roku 2020 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 +316 300,- Kč
a splátkou úvěrů u KB, a.s. a ČS, a.s. ve výši -416 300,- Kč. Celkem tedy -100 000,- Kč.
Dále bylo provedeno RO č. 1/2020, kdy byl rozpočet navýšen o 98 000,- Kč, RO č. 2/2020
až č. 5/2020 kdy zůstal rozpočet nezměněn (nedošlo k navýšení ani ke snížení),
RO č. 6/2020, kdy bylo do rozpočtu zapojeno čerpání úvěru od KB, a.s. na akci „Dětkovice,
rozvody VO a telekomunikační vedení“ ve výši 5 324 000,- Kč, RO č. 7/2020 kdy bylo
do rozpočtu zapojeno čerpání úvěru na „Chodníky kolem průtahu silnice II/428 v Dětkovicích“
ve výši 980 000,- Kč a RO č. 8/2020, kdy byl rozpočet nezměněn.

Rozpočtové
opatření č.

FINANCOVÁNÍ

1/2020

98 000,--

2/2020

0,--

3/2020

0,--

4/2020

0,--

5/2020

0,--

6/2020

5 324 000,--

7/2020

847 300,--

8/2020

0,--

CELKEM

6 269 300,--

SCHVÁLENO
p. starostou dne 22. 01. 2020,
ZO 29. 04. 2020, usnesením č. 12/2020
p. starostou dne 31. 03. 2020,
ZO 29. 04. 2020, usnesením č. 12/2020
Zastupitelstvem obce dne 15. 06. 2020,
ZO 15. 06. 2020, usnesením č. 9/2020
p. starostou dne 07. 08. 2020,
ZO 09. 09. 2020, usnesením č. 10/2020
p. starostou dne 30. 09. 2020,
ZO 12. 10. 2020, usnesením č. 12/2020
p. starostou dne 05. 10. 2020,
ZO 12. 10. 2020, usnesením č. 12/2020
p. starostou dne 30. 11. 2020,
ZO 16. 12. 2020, usnesením č. 15/2020
p. starostou dne 7. 12. 2020,
ZO 16. 12. 2020, usnesením č. 15/2020

FINANCOVÁNÍ
Schválený rozpočet

SCHVÁLENO

-100 000,--

ZO 11. 12. 2019, usnesením č. 5/2019

Součet dle výkazu FIN 2-12M
FINANCOVÁNÍ
6 169 300,--
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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

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

2 171 838,50

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 01

839 631,00

10 562 746,61

375,00

3 629 580,59

7 289 853,14

3 558 613,47
839 631,00

U dlouhodobého hmotného majetku – stavby (021) došlo k zařazení stavby nové sítě
veřejného osvětlení a telekomunikačního vedení - „Dětkovice, rozvody VO a telekomunikační
vedení“ včetně projektů, poplatku za územní rozhodnutí a částky za chráničky do majetku
v celkové výši 5 767 269,22 Kč.
U dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hm. mov. věci a soubory (022) došlo
k vybudování odpočinkové zóny (hřiště) s názvem „Posílení rekreační funkce lesa zřízením
odpočinkového stanoviště“, na kterou byla poskytnuta dotace ze SZIF ve výši 100 %.
Celková hodnota pořízeného majetku je tedy ve výši 1 453 707,92 Kč. Dále byl pořízen
soubor skříní do zasedací místnosti obecního úřadu v celkové výši 68 876,- Kč.
U drobného dlouhodobého hmotného majetku (028) byl pořízen následující majetek:
Obecní úřad
20120682
20120683
20120684
20120685
20120687
CELKEM

Kuchyňská linka
Sestava regálů (archiv)
Kávovar DE LONGHI ECAM
Myčka nádobí GORENJE
Stůl do zasedací místnosti

17 370,00
13 400,00
13 190,00
6 499,00
31 200,00
81 659,00

Byty - OÚ
20120686
20120689
CELKEM

Elektrický sporák byt č.2 OÚ
Elektrický sporák byt č.4 OÚ

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

Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen v celkové výši 96 725,- Kč.
V rámci inventur za rok 2019 nenavrhla inventarizační komise žádný majetek k vyřazení.
U pozemků (031) došlo v roce 2020 k prodeji části pozemku parc. č. 930/170 (nově
930/508) kupní smlouva č. 1/2020 o výměře 75 m2, účetní hodnota 375,- Kč.
U nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (042)
na majetkové účty - zavedení do majetku u těchto analytických účtů:
-

došlo

k převedení

042 0000 - Realizace akce „Posílení rekreační funkce lesa zřízením odpočinkového
stanoviště“, kterou vysoutěžila firma NATRIX VZ s.r.o. Práce byly ukončeny v roce
2020.

Počáteční stav
0,00

Roční obrat MD
1 453 707,92

Roční obrat DAL
1 453 707,92
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Konečný stav
0,00

-

042 0020 - Realizace akce „Dětkovice, rozvody VO a telekomunikační vedení“, kterou
vysoutěžila firma ENERGIE DIRECT s.r.o. Práce byly ukončeny v roce 2020.

Počáteční stav
0,00

-

Roční obrat MD
5 767 269,22

Roční obrat DAL
5 767 269,22

Konečný stav
0,00

042 0070 – zhotovení sestavy uzamykatelných skříní v rámci akce „Vybavení
zasedací místnosti OÚ“. Zhotovení skříní bylo dokončeno v roce 2020.

Počáteční stav
0,00

Roční obrat MD
68 876,00

Roční obrat DAL
68 876,00

Konečný stav
0,00

U níže uvedených analytik zatím nedošlo k převedení na majetkové účty, ale došlo
k přírůstkům:
-

042 0050 – Realizace akce „Chodníky kolem průtahu silnice II/428 v Dětkovicích“,
kterou vysoutěžila firma NATRIX VZ s.r.o.

Počáteční stav
233 690,00

-

Roční obrat MD
3 247 893,47

Roční obrat DAL
0,00

Konečný stav
3 481 583,47

042 0060 – Zpracování studie pro „Nástavbu a přístavbu hasičské zbrojnice“
Ing. Romanou Řičánkovou. Studie sloužila jako podklad pro podání žádosti o dotace
z rozpočtu JMK.

Počáteční stav
0,00

Roční obrat MD
25 000,00

Roční obrat DAL
0,00

Konečný stav
25 000,00

U ostatního majetku nedošlo k žádným pohybům jak na straně MD, tak na straně Dal.
Pohledávky obce tvoří zálohy na energiích, tj. elektrická energie – 173 640,- Kč a plyn
16 000,- Kč. Konečné vyúčtování za rok 2020 proběhne v průběhu roku 2021.
Dále pohledávky za nájem bytů ve výši 18 344,- Kč
Krátkodobé závazky: jedná se o předpis mezd za měsíc prosinec 2020: zaměstnanci
97 155,-Kč, dále zúčtování s institucemi ZP 15 948,- Kč a SP 17 339,- Kč, jiné přímé daně
17 390,- Kč a předpis k zákonnému pojištění Kooperativa, a.s. 861,- Kč a další.
Inventarizace majetku obce byla provedena k 31. 12. 2020 na základě usnesení
zastupitelstva obce č. 7/2020, schůze ZO č. 9/2020 ze dne 16. 12. 2020. 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 2020 proběhlo s jednotlivými
poskytovateli dotací. Tabulky finančního vypořádání – k nahlédnutí na OÚ.

Ukazatel

a
Volby do
Zastupitelstev krajů

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

98193

31 000,00

32 612,83

-1 612,83

Na základě finančního vypořádání účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých
v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů vyhlášených na dny
2. a 3. října 2020, požádala obec o úhradu překročených výdajů uvedené dotace ve výši
1 612,83 Kč.
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7. Úvěry, půjčky a stavební spoření
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 2020 činí
180 000,- Kč. K 31. 12. 2020 zbývá doplatit částku 2 125 000,- 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 2020 činí
164 292,- Kč. K 31. 12. 2020 zbývá doplatit částku 1 971 416,- Kč. Poslední splátka
proběhne ke dni 31. 12. 2032.
Obec Dětkovice v roce 2019 přijala dlouhodobý úvěr na dofinancování akce „Stavební
úpravy budovy č. p. 53 – sociální bydlení“. Smlouva k tomuto úvěru byla schválena
zastupitelstvem obce Dětkovice na svém zasedání dne 26. 6. 2019, usnesením č. 10/2019.
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. Celková výše splátek za rok 2020 činí
72 000,- Kč. K 31. 12. 2020 zbývá doplatit částku 431 000,- Kč. Poslední splátka proběhne
ke dni 31. 12. 2026.
Obec Dětkovice v roce 2020 přijala dlouhodobý úvěr na financování akce „Dětkovice,
rozvody VO a telekomunikační vedení“. Smlouva k tomuto úvěru byla schválena
zastupitelstvem obce Dětkovice na svém zasedání dne 24. 6. 2020, usnesením č. 5/2020.
Dlouhodobý úvěr byl vzat u Komerční banky, a.s. ve výši 5 324 000,- Kč, číslo smlouvy
99025447631, smlouva podepsána dne 26. 6. 2020, úroková sazba je sjednaná jako pevná
a její výše je 1,95 % z jistiny úvěru. Úvěr bude splácen z rozpočtu obce Dětkovice po dobu
16ti let v měsíčních splátkách. První splátka proběhne k 31. 1. 2021 a splátky v roce 2021
jsou ve výši 6 000,- Kč/měsíc. K 31. 12. 2020 zbývá doplatit částku 5 324 000,- Kč. Poslední
splátka proběhne ke dni 31. 12. 2037.
Obec Dětkovice v roce 2020 přijala dlouhodobý úvěr na dofinancování akce „Chodníky
kolem průtahu silnice II/428 v Dětkovicích“. Smlouva k tomuto úvěru byla schválena
zastupitelstvem obce Dětkovice na svém zasedání dne 2. 11. 2020, usnesením č. 7/2020.
Dlouhodobý úvěr byl vzat u Komerční banky, a.s. ve výši 980 000,- Kč, číslo smlouvy
99027450926, smlouva podepsána dne 11. 11. 2020, úroková sazba je sjednaná jako pevná
a její výše je 1,90 % z jistiny úvěru. Úvěr bude splácen z rozpočtu obce Dětkovice po dobu
14ti let v měsíčních splátkách. První splátka proběhne k 31. 1. 2021 a splátky v roce 2021
jsou ve výši 4 000,- Kč/měsíc. K 31. 12. 2020 zbývá doplatit částku 980 000,- Kč. Poslední
splátka proběhne ke dni 31. 12. 2035.
Žádnou půjčku nebo úvěr obec Dětkovice v průběhu roku 2020 neposkytla.
Obec Dětkovice v současné době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o stavebním spoření.
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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. V roce 2020 byly jednorázově převedeny finanční prostředky ve výši
100 000,- Kč dne 18. 12. 2020, na úrocích bylo za rok 2020 připsáno celkem 41,92 Kč.
Stav k 31. 12. 2020 je 300 042,70 Kč.

9. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce Dětkovice
Přezkoumání hospodaření obce Dětkovice za rok 2020 bylo provedeno Krajským úřadem
JMK a to 11. 3. 2021. Přezkoumáním hospodaření byla pověřena Jana Urbánková.
S ohledem na mimořádnou situaci související se šířením koronaviru bylo nutné konečné
přezkoumání provést korespondenčním způsobem. Požadované písemnosti ke konečnému
přezkoumání hospodaření byly předloženy elektronickou formou. Při přezkoumání
hospodaření obce Dětkovice za rok 2020 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: 19. 05. 2021
Sňato:
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