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Závěrečný účet obce Dětkovice
za rok 2021
1. Úvod
Hospodaření obce Dětkovice v roce 2021 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem
na rok 2021. Rozpočet obce Dětkovice na rok 2021 schválilo zastupitelstvo obce
dne 16. 12. 2020 usnesením č. 5/2020 v objemu – příjmy 4.666,40 tis. Kč, výdaje
5.759,10 tis. Kč a financování 1.092,70 tis. Kč.
V průběhu roku 2021 byl rozpočet devětkrát upravován.
● rozpočtové opatření č. 1 – schváleno starostou obce dne 11. 1. 2021, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 10. 3. 2021, usnesením č. 14/2021
● rozpočtové opatření č. 2 – schváleno starostou obce dne 25. 3. 2021, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 26. 5. 2021, usnesením č. 13/2021
● rozpočtové opatření č. 3 – schváleno starostou obce dne 15. 4. 2021, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 26. 5. 2021, usnesením č. 14/2021
● rozpočtové opatření č. 4 – schváleno starostou obce dne 10. 5. 2021, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 26. 5. 2021, usnesením č. 15/2021
● rozpočtové opatření č. 5 – schváleno starostou obce dne 7. 6. 2021, dodatečně vzato
na vědomí zastupitelstvem obce dne 21. 6. 2021, usnesením č. 11/2021
● rozpočtové opatření č. 6 – schváleno starostou obce dne 15. 7. 2021, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 25. 8. 2021, usnesením č. 12/2021
● rozpočtové opatření č. 7 – schváleno starostou obce dne 6. 9. 2021, dodatečně vzato
na vědomí zastupitelstvem obce dne 22. 11. 2021, usnesením č. 18/2021
● rozpočtové opatření č. 8 – schváleno starostou obce dne 2. 11. 2021, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 22. 11. 2021, usnesením č. 18/2021
● rozpočtové opatření č. 9 – schváleno starostou obce dne 15. 12. 2021, dodatečně
vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 20. 12. 2021, usnesením č. 12/2021
Upravený rozpočet činil ke konci roku 2021 po provedených rozpočtových opatřeních celkem
– příjmy 8.401,10 tis. Kč, výdaje 7.090,40 tis. Kč a financování -1.310,70 tis. Kč.
Hospodaření obce skončilo za rok 2021 s přebytkem 4.885.316,93 Kč.
Přebytek hospodaření obce bude použit na financování obce příštího období.

2. Plnění rozpočtu příjmů
Rozpočet příjmů za rok 2021 byl splněn na 96,04 % (upravený rozpočet: 8.401.100,00 Kč,
skutečnost: 8.068.233,90 Kč), v minulém roce 2020 bylo jeho plnění na 97,78 % (upravený
rozpočet: 9.589.000,00 Kč, skutečnost: 9.376.054,79 Kč).
Daňové příjmy byly splněny na 94,04 % (upravený rozpočet 4.828.700,00 Kč, skutečnost:
4.541.136,66 Kč).
U daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou byl rozpočet splněn na 99,9 %, u daně z příjmů
fyz. osob placené poplatníky byl rozpočet splněn na 99,9 %, daně z přidané hodnoty bylo
splněno na 100 %, daně z příjmu právnických osob 100 % a daně z hazardních her 99,9 %.
Rozpočet nebyl překročen.
U daně z příjmů fyzických osob placené plátci byl rozpočet splněn na 83,3% (rozpočet
750.000,- Kč a skutečnost 624.796,69 Kč). U daně z nemovitých věcí byl rozpočet splněn
na 78,4 % (rozpočet 680.000,- Kč a skutečnost 532.851,70 Kč). Plnění zrušeného odvodu
z loterií a podobných her 1,4 % (rozpočet 100,00 Kč a skutečnost 1,36 Kč), odvody za odnětí
půdy ze ZPF 0,6 % (rozpočet 100,- Kč a skutečnost 0,60 Kč).
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Daňové příjmy

Plnění daňových příjmů v %
Rok 2020

Rok 2021

Daň z příjmů fyzických osob

99,50

86,00

Daň z příjmů právnických osob

87,40

100,00

Daň z přidané hodnoty

100,00

100,00

Daň z hazardních her s výj. dílčí daně

100,10

99,90

6,30

1,40

100,00

78,40

Zrušený odvod loterií a podobných her
Daň z nemovitých věcí

U poplatku za komunální odpad byl rozpočet mírně překročen 100,1 %, u poplatku ze psů byl
rozpočet splněn na 95,8 %. Příjem poplatku za užívání veřejného prostranství byl splněn
ve výši 57% a správní poplatky 62 %.
Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl v roce 2021: 779.600,00 Kč a skutečné plnění
754.419,11 Kč. Rozpočet nebyl překročen. Nedaňové příjmy splněny na 96,8 %. V roce 2020
byly nedaňové příjmy splněny na 96,9 %.
Kapitálové příjmy - v roce 2021 neměla obec Dětkovice žádné kapitálové příjmy. V roce
2020 neměla obec Dětkovice žádné kapitálové příjmy.
Ve skupině příjmů přijaté dotace jsou obsaženy tyto přijaté dotace:
Poskytovatel

Účelový
znak

Položka

Částka

Účel dotace

SR

98071

4111

31 000,00 Dotace ze SR v souvislosti s konáním voleb do
Poslanecké sněmovny PČR

SR

98037

4111

50 564,93 Dotace ze SR – kompenzační bonus v souvislosti
s onemocněním SARS Cov-2

4112

70 800,00 Dotace ze SR v rámci souhrn.dot. vztahu
39 914,00 Neinv. dotace z Úřadu práce na pracovníka VPP

SR
Úřad práce

13101

4116

MMR - IROP

17969

4216

2 580 399,20 Inv. dotace ze MMR-IROP na „Dětkovice, rozvody VO a
telekomunikační vedení“

Dotace v částce 31 000,- Kč ze SR byla určena na volby do Poslanecké sněmovny PČR,
které se konaly ve dnech 8. - 9. října 2021.
Obec obdržela z resortu Ministerstva financí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního
bonusu pro rok 2021 příspěvek ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa
státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na jejich
daňové příjmy částku 50 564,93 Kč. V souladu s ustanovením § 18 obdrželi obce příspěvek
na základě platné prováděcí vyhlášky č. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí
na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Neinvestiční dotace 70 800,- Kč, přijatá v rámci souhrnného finančního vztahu ze státního
rozpočtu byla zapracována ve schváleném rozpočtu.
Dále obec Dětkovice podala v roce 2021 žádost na Úřad práce ve Vyškově, na místo
pracovníka VPP. Do pracovního poměru byl přijat jeden zaměstnanec na zkrácený PP
(30 hodin týdně). Obec měla nárok na dotaci ve výši 14 063,- Kč měsíčně. Pracovní poměr
byl sjednán na dobu určitou od 1. 9. do 30. 11. 2021. Jelikož nebylo prodloužení pracovního
poměru ze strany Úřadu práce možné, byl PP k datu 30. 11. 2021 ukončen.
Další přijatou investiční dotací poskytnutou z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj – IROP
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je „Dětkovice, rozvody VO a telekomunikační vedení“ – vybudování nové sítě veřejného
osvětlení vč. kabelizace, svítidel a telekomunikačního vedení. Obec Dětkovice tuto dotaci
přijala na účet ČNB jednorázově, dne 24. 9. 2021, doklad č. 607. Realizace akce,
její dokončení a kolaudace proběhlo již v roce 2020.
Dotace, které naše obec dostala v roce 2021, byly v roce 2021 také proúčtovány.
Za rok 2021 byly vybrány všechny poplatky (poplatek za odpad, stočné a psy).

3. Čerpání rozpočtu výdajů
Výdaje obce Dětkovice byly v roce 2021 vyčerpány na 85,07 % (upravený rozpočet:
7.090.400,00 Kč, skutečnost: 6.031.550,41 Kč), v roce 2020 byl rozpočet splněn na 92,60 %
(rozpočet: 15.758.300,00 Kč, skutečnost: 14.592.821,80 Kč).
Rozpočet investičních (kapitálových) výdajů byl v roce 2021 splněn na 79,54 % (upravený
rozpočet 1.498.600,00 Kč a skutečnost 1.192.014,00 Kč. V roce 2020 byl rozpočet
kapitálových výdajů splněn na 96,50 %.
V roce 2021 byla do majetku obce Dětkovice zařazena stavba „Chodníky kolem průtahu
silnice II/428 v Dětkovicích“. Na začátku prací (po vytyčení stavby) bylo vzhledem
k nesouhlasu majitele jednoho domu se způsobem provedení konstrukce chodníku dle PD
dohodnuto zkrácení o 30 m ve směru na Morkovice. Po dokončení stavby požádal majitel
tohoto domu obecní úřad o prodloužení chodníku dle původní PD. Jelikož obec již nemohla
čerpat dotaci ze SFDI, byla část chodníku směrem na Morkovice prodloužena dle původní
PD na náklady obce ve výši 104.366,- Kč. Jako celek byla stavba v srpnu 2021
zkolaudována. Správní poplatek za kolaudaci byl ve výši 500,- Kč a za ověření PD rovněž
ve výši 500,- Kč.
Dále bylo zvažováno prodloužení chodníku směrem na Švábenice z důvodu nové zástavby.
Byl osloven Ing. Smělý z VÚT v Brně, aby zpracoval projektovou dokumentaci. Cena za PD
byla ve výši 36.300,- Kč. Bylo vydáno Stavební povolení dne 1. 9. 2021 MěÚ Vyškov, odbor
dopravy a práce byly zahájeny dne 25.10.2021. V roce 2021 byla zrealizována
a vyúčtována ve výši 306.251,- Kč. O kolaudaci bude požádáno v roce 2022. Celková
částka, která byla v roce 2021 proinvestována, je ve výši 447.917,- Kč.
Dále obec v roce 2021 podala žádost o dotaci z Ministerstva životního prostředí – Operační
program životního prostředí na akci „Vybudování varovného a výstražného systému protipovodňová opatření obce Dětkovice“. Na podzim roku 2021 byla obec informována,
že projekt na protipovodňová opatření byl předschválen, ale z důvodu nedostatku peněz byl
bohužel zařazen do zásobníku. Na konci roku proběhne zúčtování tohoto období, a pokud
zbydou peníze, budou postupně podpořeny projekty ze zásobníku. Doposud bylo uhrazeno
zpracování PD ve výši 18.150,- Kč a podání žádosti o dotaci ve výši 36.300,- Kč. Částky
byly poměrově rozděleny dle způsobu použití zařazeny do rozpočtové skladby odpa 3744
pol. 6119 – digitální povodňový plán 6.534,- Kč a pol. 6121 – lokální varovný systém
47.916,- Kč. Částka, která byla v roce 2021 proinvestována, je ve výši 54.450,- Kč.
V roce 2020 zahájila společnost E.ON Distribuce uložení veškerého elektrického vedení
v obci do země. V souvislosti s výše uvedeným musela obec souběžně s E.ONem
vybudovat novou síť veřejného osvětlení „Dětkovice, rozvody VO a telekomunikační
vedení“. 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. Poslední faktura ve výši 12 705,- Kč za výkon TDI byla uhrazena v lednu 2021. Dále
byl na SÚ Ivanovice na Hané oznámen záměr rozšířit VO u hasičské zbrojnice „Dětkovice,
rozšíření VO hasiči“, kdy byl uhrazen správní poplatek ve výši 500,- Kč. Částka, která byla
v roce 2021 proinvestována, je ve výši 13 205,- Kč.
Dále bylo v roce 2021 rozšířeno oplocení u víceúčelového hřiště za kulturním domem,
a to na základě četných stížností občanů, kdy vylétávající míčky padaly na soukromé
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pozemky. Stávající stojky byly nadstaveny o 1,5 m podél rodinného domu tak,
aby nedocházelo k vylétávání míčů. Celkové náklady, které byly v roce 2021
proinvestovány, byly ve výši 45 000,- Kč.
Obec Dětkovice musela nechat zdemontovat v rámci uložení el. sítě do země stávající
kamerový systém. Veškerá kabelizace byla zničena, kamery zdemontovány a byla položena
nová optická trasa, kabely, skříně a instalovány kamery, které byly ponechány z původního
kamerového systému. Dílo bylo rozděleno do několika fází. V první etapě byla instalována
optická trasa, kabely a skříně ve výši 386 370,- Kč. Dále byly instalovány kamery,
záznamové zařízení a spuštění kamerového systému ve výši 193 944,- Kč. Na obecní úřad
byla přidán monitor ve výši 12 154,- Kč a kamerový systém byl posílen o další dvě kamery
v hodnotě 38 974,- Kč. Celkové náklady, které byly v roce 2021 proinvestovány, byly ve výši
631 442,- Kč.
Rozpočet běžných výdajů byl v roce 2021 splněn na 86,55 % (upravený rozpočet:
5.591.800,00 Kč, skutečnost: 4.839.536,41 Kč), v roce 2020 byl splněn na 83,86 %.
V roce 2021 byla do kanceláře obecního úřadu pořízena nová tiskárna KYOCERA ve výši
15 718,- Kč a lednice ve výši 3 438,- Kč, z důvodu nefunkčnosti stávající. Dále byla uhrazena
záloha ve výši 51 788,- Kč na skladovací nádoby na posypový materiál, které budou dodány
na začátku roku 2022 a rozmístěny po obci. Z důvodu výstavby chodníků se zvětšil prostor
pro údržbu a v zimních měsících zde bude uskladněn písek k posypu.
Dále byl zakoupen nový kartáč na úpravu povrchu víceúčelového hřiště ve výši 6 897,- Kč
a povrch hřiště byl firmou UMĚLKY s.r.o. kompletně vyčištěn a zregenerován ve výši
68 801,- Kč.
Na údržbu veřejné zeleně byla zakoupena benzínová sekačka HECHT v ceně 7 599,- Kč
a převodová skříň k motorové jednotce ve výši 10 990,- Kč. Stávající sekačka i převodovka
byly již delší dobu nefunkční a jejich oprava by byla příliš nákladná. V souvislosti s údržbou
zeleně, kdy má obec pouze jednoho zaměstnance, byla oslovena firma na sečení trávy
na poldru. Náklady v roce 2021 byly ve výši 51 283,- Kč.
V bytě č.5 (v budově obecního úřadu) byly provedeny stavební úpravy kvůli neustálé vlhkosti
a byl opraven sprchový kout v celkové výši 25 660,- Kč. V bytě č.1 (v budově KD) došlo
k havárii ohřívače a byt byl vytopen. Celkové opravy byly ve výši 23 244,- Kč. Další opravy
u bytů byly vyčísleny na 8 242,- Kč.
Další částkou ve výši 28 024,- 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). I v roce 2021 byl počet kulturních akcí vzhledem k pandemii v souvislosti s onemocněním
COVID-19 značně omezen, i přesto se obec snažila občanům průběh roku zpříjemnit.
Významná 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, ale převážná část byla
použita na terénní úpravy v rámci obce v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi
a vybudování odstavných ploch sloužících pro parkování automobilů. Celková částka
je ve výši 1 055 694,- Kč.
V ulici „Záškolí“ byla opravena místní komunikace, kdy došlo k pokládce živice a zalití
prasklin v komunikaci v celkové délce 197 m. Dále byl v ulici „Trpínky“ opraven odvodňovací
žlab kanalizace ve výši 30 250,- Kč a v celé obci byl na nové sloupy VO instalován stávající
bezdrátový rozhlas. Za jeho instalaci obec zaplatila částku 18 960,70 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 35 382,16 Kč.
Větší částku tvořila i položka nákup ostatních služeb u paragrafu 6171– 83 483,50 Kč. Jsou
zde zahrnuty veškeré nutné revize a kontroly, zdravotní prohlídky, údržba softwaru a jiné.
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Dále i položka za materiál, kde je zahrnut nákup kancelářských potřeb, archivních boxů,
drogerie atd. – 80 431,73 Kč.
Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu a NO v roce 2021 činily 256 256,47 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 2021 na 81,90 % (upravený rozpočet:
1 283 800,- Kč a skutečnost 1 051 690,97 Kč), v roce 2020 to bylo 88,20 %.

4. Financování rozpočtu
Financování rozpočtu obce Dětkovice probíhalo v průběhu roku 2021 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 +1 629 000,- Kč
a splátkou úvěrů u KB, a.s. a ČS, a.s. ve výši -536 300,- Kč. Celkem tedy 1 092 700,- Kč.
Bylo provedeno RO č. 1/2021, 2/2021, a 3/2021 – rozpočet byl nezměněn (nedošlo
k navýšení ani ke snížení). Dále bylo provedeno RO 4/2021, navýšení o 442 400,- Kč,
RO č. 5/2021 navýšení rozpočtu o 129 000,- Kč, RO č. 6/2021 navýšení o 189 700,- Kč.
Rozpočtovým opatřením č. 7/2021 byl do rozpočtu zapojen příjem dotace na akci „Dětkovice,
rozvody VO a telekomunikační vedení“, dotace na VPP atd. ve výši -2 527 500,- Kč,
RO č. 8/2021 – rozpočet byl nezměněn a RO č. 9/2021, kdy byly v rozpočtu navýšeny
daňové příjmy -637 000,- Kč.
Rozpočtové
opatření č.

FINANCOVÁNÍ

1/2021

0,--

2/2021

0,--

3/2021

0,--

4/2021

442 400,--

5/2021

129 000,--

6/2021

189 700,--

7/2021

-2 527 500,--

8/2021

0,--

9/2021

-637 000,--

CELKEM

-2 403 400,--

SCHVÁLENO
p. starostou dne 11. 01. 2021,
ZO 10. 03. 2021, usnesením č. 14/2021
p. starostou dne 25. 03. 2021,
ZO 26. 05. 2021, usnesením č. 13/2021
p. starostou dne 15. 04. 2021,
ZO 26. 05. 2021, usnesením č. 14/2021
p. starostou dne 10. 05. 2021,
ZO 26. 05. 2021, usnesením č. 15/2021
p. starostou dne 07. 06. 2021,
ZO 21. 06. 2021, usnesením č. 11/2021
p. starostou dne 15. 07. 2021,
ZO 25. 08. 2021, usnesením č. 12/2021
p. starostou dne 06. 09. 2021,
ZO 22. 11. 2021, usnesením č. 18/2021
p. starostou dne 02. 11. 2021,
ZO 22. 11. 2021, usnesením č. 18/2021
p. starostou dne 15. 12. 2021,
ZO 10. 12. 2021, usnesením č. 12/2021

FINANCOVÁNÍ
Schválený rozpočet

SCHVÁLENO

1 092 700,--

ZO 16. 12. 2020, usnesením č. 5/2020

Součet dle výkazu FIN 2-12M
FINANCOVÁNÍ
-1 310 700,--
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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

018 00

245 430,50

245 430,50

019 00

804 505,00

804 505,00

021 00

74 776 386,75

3 631 949,47

1 041 821,00

77 366 515,22

022 00

3 694 422,42

631 442,00

215 104,00

4 110 760,42

028 00

914 208,42

44 642,00

9 710,40

949 140,02

031 00

3 629 580,59

121 659,52

121 659,52

3 629 580,59

041 00

0,00

6 534,00

042 00

3 558 613,47

1 172 775,00

069 01

839 631,00

D

6 534,00
4 263 391,47

467 997,00
839 631,00

U dlouhodobého hmotného majetku – stavby (021) došlo k zařazení stavby nově
vybudovaného chodníku podél hlavní komunikace - „Chodníky kolem průtahu silnice II/428
v Dětkovicích“ včetně projektů a poplatků za stavební povolení v celkové výši
3 586 949,47 Kč. Dále bylo technicky zhodnoceno víceúčelové hřiště, kdy bylo rozšířeno
oplocení v celkové výši 45 000,- Kč. V rámci inventarizace za rok 2020 navrhla
inventarizační komise vyřadit staré veřejné osvětlení v celkové výši 1 041 821,- Kč, které
bylo na základě uložení elektrického vedení do země kompletně zdemontováno (veškeré
rozvody, sloupy, střešníky i svítidla).
U dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hm. mov. věci a soubory (022) došlo
k vybudování a následně i rozšíření kamerového systému v celkové výši 631 442,- Kč.
Veškeré staré rozvody kamerového systému spolu s kamerami byly odstraněny. Samotné
kamery byly použity a napojeny na nové rozvody a nové záznamové zařízení. Na základě
konzultace s metodikem JMK bylo navrženo, aby z celkové částky za kamerový systém
ve výši 291 818,- byla vyřazena/odúčtována částka 215 104,- Kč (rozvody, záznamové
zařízení, konzoly, montáž a další materiál), zůstatek byl ve výši 76 714,- Kč (IP kamery
a přepěťová ochrana). Jelikož byl majetek veden jako soubor movitých věcí na účtu 022,
k němuž byl na kartě vytvořen seznam součástí majetku, mohla být část majetku takto
vyřazena.
U drobného dlouhodobého hmotného majetku (028) byl pořízen následující majetek:
Obecní úřad
Inv. č.
20120691
20120693
CELKEM

Název

Hospodářská budova
Inv. č.
Název
20120695
20120696
CELKEM

3 438,00
15 718,00
19 156,00

Pořiz. cena

Převodová skříň DSK-316
Sekačka HECHT 551SX

Víceúčelové hřiště
Inv. č.
Název
20120692
CELKEM

Pořiz. cena

Chladnička Goddess
Tiskárna KYOCERA 6235cidn

10 990,00
7 599,00
18 589,00

Pořiz. cena

Trojúhleníkový kartáč S

6 897,00
6 897,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen v celkové výši 44 642,- Kč.
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V rámci inventur za rok 2021 navrhla inventarizační komise vyřadit tento majetek:
Obecní úřad
Inv. č.
241

Název
LCD monitor PHILIPS

Pořiz. cena
9 710,40

U pozemků (031) došlo v roce 2021 na základě oddělení krajské cesty k rozdělení parcel
a změny analytických účtů bez dopadu na celkovou hodnotu majetku. Dále byl pozemek
parc. č. 884/1 dotčen věcným břemenem ve prospěch firmy E.ON, taktéž bez dopadu
na celkovou hodnotu majetku.
U nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku (041) nedošlo zatím k převedení
na majetkové účty, ale došlo k přírůstkům:
-

041 0022 – Vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci pro akci
„Vybudování varovného a výstražného systému“. Na tento účet byla zařazena pouze
část, která se týká digitálního protipovodňového plánu, a která byla procentuálně
vypočtena z celkové projektové ceny v poměru digitální protipovodňový plán
a bezdrátový rozhlas.

Počáteční stav
0,00

Roční obrat MD
6 534,00

Roční obrat DAL
0,00

U nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (042)
na majetkové účty - zavedení do majetku u těchto analytických účtů:
-

k převedení

Roční obrat MD
631 442,00

Roční obrat DAL
631 442,00

Konečný stav
0,00

042 0040 – Rozšíření oplocení víceúčelového hřiště, které provedla firma František
Bimka. Práce byly ukončeny v roce 2021.

Počáteční stav
0,00

-

došlo

042 0021 - Realizace akce „Instalace a rozšíření kamerového systému“, kterou
vysoutěžila firma Ing. Martin Zabloudil. Práce byly zahájeny v roce 2020 a ukončeny
v roce 2021.

Počáteční stav
0,00

-

Konečný stav
6 534,00

Roční obrat MD
45 000,00

Roční obrat DAL
45 000,00

Konečný stav
0,00

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

Počáteční stav
3 481 583,47

Roční obrat MD
105 366,00

Roční obrat DAL
3 586 949,47

Konečný stav
0,00

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

042 0022 – Vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci pro akci
„Vybudování varovného a výstražného systému“. Na tento účet byla zařazena pouze
část, která se týká bezdrátového rozhlasu, a která byla procentuálně vypočtena
z celkové projektové ceny v poměru digitální protipovodňový plán a bezdrátový
rozhlas.

Počáteční stav
0,00

Roční obrat MD
47 916,00

Roční obrat DAL
0,00
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Konečný stav
47 916,00

-

042 0031 – Úhrada správního poplatku za oznámení záměru „Dětkovice, rozšíření
VO hasiči“.

Počáteční stav
0,00

-

Roční obrat MD
500,00

Roční obrat DAL
0,00

Konečný stav
500,00

042 0051 – Zpracování projektové dokumentace a realizace akce „Prodloužení
chodníku v obci Dětkovice“ (směrem na Švábenice). Projektovou dokumentaci
zpracovalo VÚT v Brně a realizaci akce vysoutěžila firma NATRIX VZ s.r.o.

Počáteční stav
0,00

Roční obrat MD
342 551,00

Roční obrat DAL
0,00

Konečný stav
342 551,00

U ostatního majetku nedošlo k žádným pohybům jak na straně MD, tak na straně Dal.
Pohledávky obce tvoří zálohy na energiích, tj. elektrická energie – 180 990,- Kč
13 900,- Kč. Konečné vyúčtování za rok 2021 proběhne v průběhu roku
Dále pohledávky za nájem bytů ve výši 25 186,- Kč a za nákup skladovacích
na posypový materiál ve výši 51 788,- Kč, na které byla poskytnuta záloha, ale
dodány až na začátku roku 2022.

a plyn
2022.
nádob
budou

Krátkodobé závazky: jedná se o předpis mezd za měsíc prosinec 2021: zaměstnanci
103 966,-Kč, dále zúčtování s institucemi ZP 16 454,- Kč a SP 18 618,- Kč, jiné přímé daně
13 722,- Kč a předpis k zákonnému pojištění Kooperativa, a.s. 1 086,- Kč a další.
Inventarizace majetku obce byla provedena k 31. 12. 2021 na základě usnesení
zastupitelstva obce č. 9/2021, schůze ZO č. 6/2021 ze dne 20. 12. 2021. 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 2021 proběhlo s jednotlivými
poskytovateli dotací. Tabulky finančního vypořádání – k nahlédnutí na OÚ.

Ukazatel

a
Volby do Poslanecké
sněmovny PČR

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

98071

31 000,00

27 050,00

3 950,000

Na základě finančního vypořádání účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých
v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny PČR vyhlášených na dny
8. a 9. října 2021, převede obec vratku ve výši 3 950,- Kč na účet JMK na začátku roku
2022.

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 2021 činí
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180 000,- Kč. K 31. 12. 2021 zbývá doplatit částku 1 945 000,- 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 2021 činí
164 292,- Kč. K 31. 12. 2021 zbývá doplatit částku 1 807 124,- 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 2021 činí
72 000,- Kč. K 31. 12. 2021 zbývá doplatit částku 359 000,- 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 ve výši 6 000,- Kč. Celková výše splátek za rok 2021 činí
72 000,- Kč. K 31. 12. 2021 zbývá doplatit částku 5 252 000,- 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 ve výši 4 000,- Kč. Celková výše splátek za rok 2021 činí
48 000,- Kč. K 31. 12. 2021 zbývá doplatit částku 932 000,- Kč. Poslední splátka proběhne
ke dni 31. 12. 2035.
Žádnou půjčku nebo úvěr obec Dětkovice v průběhu roku 2021 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
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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 2021 byly jednorázově převedeny finanční prostředky ve výši
100 000,- Kč dne 13. 12. 2021, na úrocích bylo za rok 2021 připsáno celkem 80,50 Kč.
Stav k 31. 12. 2021 je 400 123,20 Kč.

9. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce Dětkovice
Přezkoumání hospodaření obce Dětkovice za rok 2021 bylo provedeno Krajským úřadem
Jihomoravského kraje, a to 8. 2. 2022. Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání byla
Ing. Ilona Páralová. Při přezkoumání hospodaření obce Dětkovice za rok 2021 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
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DOLOŽKA
Záznam zveřejnění
Návrh Závěrečného účtu obce Dětkovice za rok 2021 byl zveřejněn na fyzické
i elektronické úřední desce obce Dětkovice, webové stránky: www.obecdetkovice.cz
od 30.5.2022 do 26.7.2022.

Závěrečný účet za rok 2021 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Dětkovice
č.3/2022 usnesením č. 5/2022 ze dne 27. 6. 2022 bez výhrad.
Vyvěšeno: 25.07.2022
Sňato:

Jan Vrána
starosta obce Dětkovice
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