OBEC

ZAVIDOV

NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE
ZA ROK 2021

Závěrečný účet obce Zavidov za rok 2021 byl zpracovaný v souladu
s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Identifikace účetní jednotky
Název účetní jednotky
Sídlo
IČ
Právní forma
Telefon
E-mail
Plátce DPH

Obec Zavidov
Zavidov 110
00244619
801 - Obec (obecní úřad)
326 538 686
obec@zavidov.cz
Od 1.1.2010, čtvrtletní DIČ: CZ00244619

Všeobecné informace
Předmět činnosti
Rozvahový den
Okamžik sestavení účetní závěrky
Starosta
Místostarosta
Počet členů zastupitelstva
Kontrolní výbor (počet členů, jméno předsedy)
Finanční výbor (počet členů, jméno předsedy)
Odkaz na kontakty

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
31.12.2021
11.2.2022
David Bretšnajdr
Milan Bricyn
7
3, Václav Vích
3, Ing. Jaroslav Pochman
www.obeczavidov.cz

Organizace ÚSC
(zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 23 a násl.)

Prezentace
Účetnictví obce Zavidov je vedeno a účetní závěrka a závěrečný účet byl sestaven
v souladu s(e):

•
•

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále je zákon o účetnictví),

•

Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb.,

•

vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními
samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, zdravotními pojišťovnami,
státními fondy a organizačními složkami státu,

zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů,

•
•

vyhláškou č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě,

•

vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných
účetních jednotek a jejich předávání do Centrálního systému účetních informací státu
a požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška
o účetních záznamech),

vyhláškou č. 449/2009., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů ÚSC,

•
•

vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,

•

metodikami zpracování účetnictví a rozpočtu v programu KEO-4

Vyhláškou č.220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek

V souladu s těmito předpisy se obec řídila platnými vnitropodnikovými směrnicemi k vedení
účetnictví.
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který
je vymezen hranicí území obce a řídí se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Obec plní své úkoly prostřednictvím orgánů, kterými jsou zastupitelstvo obce a starosta obce.
V jejich činnosti se prolíná státní správa a samospráva.
Účetní závěrka je sestavena v českých korunách a údaje v ní jsou vykazovány v Kč.
Účetní závěrka rozpočtu je sestavena k 31.12.2021.
Rozpočtovým obdobím je kalendářní rok od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Účetní a rozpočtové zásady
• Účetní a finanční výkazy
 Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou
č. 410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví.
 Finanční výkaz, popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č. 449/2009 Sb.,
o způsobu a rozsahu výkazů pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC.
• Konsolidace položek rozpočtové skladby (vyhláška č. 449/2009 Sb.)
Vzájemné vztahy (finanční převody) mezi účty účetní jednotky a mezi veřejnými rozpočty
navzájem jsou konsolidovány v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě, a v souladu s vyhláškou č. 449/2009 Sb.

2. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU OBCE
ZAVIDOV V ROCE 2021
(plnění rozpočtu, finanční vypořádání, výsledky přezkoumání hospodaření obce, návrh na
rozdělení prostředků do fondů příspěvkové organizace, vypořádání účelových dotací)

Úvod
Závěrečný účet obce Zavidov je zpracován v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen rozpočtová pravidla a obsahuje
hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2021, a to jak příjmové, tak výdajové části, dále
obsahuje výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, závěry finančního vypořádání
k ostatním veřejným rozpočtům, návrh na rozdělení nevyčerpaných prostředků do fondů
příspěvkové organizace a další skutečnosti uvedené v zákoně o rozpočtových pravidlech.
Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 30.11.2020
usnesením č. 4/2020 jako vyrovnaný. Byl schválen na závazné ukazatele – příjmy 6.121.500,Kč a výdaje ve výši 6.121.500,- Kč. Rozpočet byl schválen na závazné ukazatele dle
odvětvového členění – paragrafy. Před jednáním zastupitelstva byl řádně vyvěšen na úřední
desce včetně zveřejnění na webových stránkách obce, a to od 12.11.2020 do 1.12.2020.
Rozpočet byl zpracován v souladu s rozpočtovým výhledem na roky 2020 - 2022. Během
rozpočtového roku bylo přijato 12 rozpočtových opatření a 1 změna rozpisu rozpočtu, které
byly projednány zastupitelstvem obce v souladu se zákonem o obcích.

Rozpočtové příjmy
Plánované příjmy obce činily 6.121.500 Kč. Předpokládané příjmy rozpočtu byly především
vlivem různých dotací během roku rozpočtovými opatřeními upraveny na 7.189.017,53 Kč.
Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části bylo v roce 2021 7.594.216,26 Kč, což je
124,06 % schváleného rozpočtu.
Vývoj příjmů během roku probíhal dle předpokladů a bez závažnějších výkyvů, avšak byly
v menší míře ovlivněny pandemií koronaviru a nakonec daňové příjmy činily
5.284.978,51 Kč. Celkově rozpočtované daňové příjmy byly splněny na 106,8 %. Objem
těchto příjmů nemůže obec nijak ovlivnit. Na daňových příjmech se nejvíce podílí daň
z přidané hodnoty a daň z příjmu fyzických nebo právnických osob.
Daňové příjmy – vlastní, tedy místní a správní poplatky se podařilo splnit na 102,51 %.
Mezi objemově nejvyšší patří příjmy z místního poplatku za komunální odpad, poplatky ze
psů a správní poplatky.
Naplňování nedaňových příjmů činilo 656.850,22 Kč, plnění bylo na 108,93 %.
Zde objemově nejvýznamnějšími příjmy jsou příjmy z vodného, příjmy za pronájmy obecního
bytu a budov, příjmy z pronájmu pozemků a úroky.
Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány, avšak v průběhu roku 2021 obec prodala obecní
pozemky v celkové částce 23.500,- Kč a dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 2.500,Kč.

Významnou část příjmů tvořily transfery z jiných rozpočtů v částce 1.626.387,53 Kč. Jsou
zde zahrnuty neinvestiční transfery od kraje pro státní správu ve výši 753.055,38 Kč. Zde pro
rok 2021 obec obdržela transfer na opatrovance tj. 20 opatrovanců x 30.500,- Kč, celkem
670.700,- Kč. Dalším příjmem byly transfery od KÚ – transfer na volby do Poslanecké
sněmovny PČR ve výši 17.517,- Kč, transfer na pokrytí výpadku daňových příjmů v důsledku
pandemie koronaviru, celkem 64.838,38 Kč, transfer od úřadu práce na VPP ve výši
123.870,- Kč a také investiční transfer od SFŽP na výstavbu ČOV a kanalizace ve výši
749.462,15 Kč. V převážné míře jde o finanční prostředky, které jsou poskytnuty přísně
účelově a navíc podléhají finančnímu vypořádání, tzn. pokud nejsou vyčerpány vrací se zpět
do státního rozpočtu.
Třída č.

Příjmy

1.
2.
3.
4.
CELKEM
CELKEM PO
KONSOLIDACI

Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Transfery

Schválený
rozpočet
4.853.500,00
603.000,00
0,00
665.000,00
6.121.500,00
6.121.500,00

Rozpočet
upravený
4.948.500,00
603.000,00
0,00
1.637.517,53
7.189.017,53
7.189.017,53

Skutečnost

%
106,80
108,93
0,00
244,57
124,06
124,06

5.284.978,51
656.850,22
26.000,00
1.626.387,53
7.594.216,26
7.594.216,26

Rozpočtové výdaje
Výdajová část rozpočtu, tj. čerpání rozpočtu, zaznamenala v roce 2021 rovnoměrný vývoj,
a financování probíhalo dle předpokladů (schválený rozpočet). Čerpání kapitol, tj.
jednotlivých paragrafů bylo v souladu se schváleným položkovým rozpočtem, popř. v souladu
se schválenými rozpočtovými opatřeními (změnami). Toto opatření schvalovalo dle zákona
č. 250/2000 Sb., zastupitelstvo obce nebo dle pověření zastupitelstvem obce starosta obce.
Rozpočtové výdaje byly zastupitelstvem obce schváleny ve výši 6.121.500,- Kč. Po úpravách
- upravený rozpočet byly ve výši 18.189.017,53 Kč. Skutečné čerpání výdajové stránky
rozpočtu činilo 13.823.050,09 Kč, což je 76 % upraveného rozpočtu.
Položky, které obec neprofinancovala, byly na výstavbu chodníku ve výši 741.674,- Kč,
naopak větší částka nad rámec schváleného rozpočtu byla investována na akci ČOV
a kanalizace Zavidov – 1.etapa, kde obec schválila dofinancování využitím úvěru u České
spořitelny ve výši 11.000.000,- Kč.
Třída č.

Výdaje

5.
6.
CELKEM
CELKEM PO
KONSOLIDACI

Běžné
Kapitálové

Schválený
rozpočet
4.499.000,00
1.622.500,00
6.121.500,00
6.121.500,00

Rozpočet po
změnách
4.897.555,38
13.291.462,15
18.189.017,53
18.189.017,53

%
260,41
8,04
76,00
28,02

Výsledek od
poč. roku
12.753.833,53
1.069.216,56
13.823.050,09
5.096.050,09

Pohledávky, závazky
Celkově jsou účetní krátkodobé pohledávky obce k 31.12.2021 vyčísleny v rozvaze výkazu
účetnictví na částku 18.338.932,60 Kč. Jedná se o pohledávky za krátkodobé poskytnuté

zálohy na elektrickou energii ve výši 31.356,- Kč, pohledávky vůči odběratelům vodného ve
výši 32.025,- Kč, pohledávky vůči ÚP na VPP ve výši 15.000,- Kč, a dohadné účty aktivní ve
výši 18.260.551,60,- Kč tj. předpis na dotaci od SFŽP na projekt „ČOV a kanalizace Zavidov
– 1.etapa“. Tyto pohledávky ale nejsou dlouhodobé. Dlouhodobé pohledávky obec žádné
nemá.
Účetní výše závazků (krátkodobé závazky) činila k 31.12.2021 174.661,34 Kč. (závazky ze
sociálního a zdravotního pojištění, Kooperativa, daně a výplaty zaměstnancům za měsíc
prosinec, úhrada faktur dodavatelům ve výši 15.509,34 Kč a dohadné účty pasivní – spotřeba
el. energie ve výši 20.185,- Kč a platba DPH finančnímu úřadu za 4.Q 2021 ve výši 13.681,Kč).
Účetní výše závazků (dlouhodobé závazky) k 31.12.2021 je nulová.
Výsledek hospodaření obce k 31.12.2021 činí 2.874.090,83 Kč.

Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2021
Účet u Monety Money Bank
360.905,42 Kč
Účet u ČNB
405.284,32 Kč
Účet u České spořitelny
8.307.439,97 Kč
Celkem
9.073.629,71 Kč
Obec má ještě zřízen účet cizích prostředků pro opatrovance Domova Domino, kterým obec
dělá opatrovníka:
Cizí prostředky

1.020,69 Kč

Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2021
Pokladna hlavní činnosti

0,00 Kč

Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
Neinvestiční příspěvek na r. 2021 pro Mateřskou školu Zavidov činil 400.000,- Kč. Příspěvek
byl určen na úhradu provozních nákladů mateřské školy včetně školní jídelny.
Účetní výkazy MŠ Zavidov sestavené k 31.12.2021 jsou přílohou závěrečného účtu.

Další poskytnuté neinvestiční příspěvky z rozpočtu obce
Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Svazek obcí Mikroregionu Čistá – Senomaty

28.980,- Kč
18.270,- Kč

Veřejnoprávní smlouvy
Poskytnuta dotace občanskému sdružení FC 05 Zavidov, z.s. (fotbalový klub) na základě
veřejnoprávní smlouvy ve výši 125.000,- Kč. Tato dotace byla řádně vyúčtována v celé výši.

Hospodářská činnost
Obec nemá zřízenou hospodářskou činnost.

Peněžní fondy
Obec nemá zřízeny žádné peněžní fondy.

Inventarizace majetku, materiálových zásob
Inventarizace obecního majetku byla provedena v termínu od 3.1.2021 do 31.1.2021.
S majetkem obce hospodaří obecní úřad a příspěvková organizace Mateřská škola Zavidov.
Inventarizační komise provedla jak fyzickou, tak i dokladovou kontrolu majetku. Provedenou
inventarizací nebyly zjištěny žádné přebytky, manka ani nesrovnalosti.
Majetek obce Zavidov činil k 31.12.2021 38.076.609,74 Kč. Z toho je 75.086,- Kč
dlouhodobý nehmotný majetek, 38.001.523,74 Kč je dlouhodobý hmotný majetek.
Obec Zavidov je na základě § 38 odst. 1 až 3 zákona o obcích povinna majetek chránit
a pečovat o jeho zachování. Ke splnění této povinnosti obec eviduje majetek obce v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále veškerý majetek obec každoročně
inventarizuje a pojišťuje. Součástí majetku jsou i nedokončené investice ve výši celkem
3.173.426,11 Kč, z toho:
ČOV a kanalizace
2.391.482,71 Kč
Odbahnění rybníka
24.500,- Kč
Chodníky
757.443,40 Kč

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace
Obec Zavidov je zřizovatel jedné příspěvkové organizace – Mateřské školy Zavidov.
Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2021 lze hodnotit kladně. Příspěvková organizace
měla k 31.12.2021 výsledek hospodaření ve výši 25.577,10 Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zavidov za rok 2021
Obec zajistila přezkoumání hospodaření obce, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky
dle ustanovení § 4 ust. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání hospodaření obce bylo
provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje dne 14.10.2021. Konečné přezkoumání
hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem finanční
kontroly dne 13.4.2022. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 byla
předána dne 13.4.2022 se závěrečným výrokem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)
Podrobné údaje o plnění rozpočtu a výdajů za rok 2021 (FIN 2-12), zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce, a o dalších finančních operací – výkazů jak obce, tak
příspěvkové organizace Mateřské školy Zavidov, jsou nedílnou přílohou návrhu závěrečného
účtu a jsou dále uloženy k nahlédnutí u Obecního úřadu v Zavidově po celou dobu vyvěšení
návrhu závěrečného účtu.
Na základě této zprávy se doporučuje vyslovit závěr s hospodařením za rok 2021 v souladu
s ustanovením § 17 odst. 7 písmeno a) zákona 250/2000 Sb., v platném znění, tj. souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad. Na úrovni zastupitelstva obce není třeba vzhledem
k výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 navrhovat žádná nápravná opatření.
Součástí závěrečného účtu je Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený
k 31.12.2021, ve kterém jsou podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění podle rozpočtové skladby – viz příloha č. 1.
Dále je součástí závěrečného účtu Účetní uzávěrka - Rozvaha územních samosprávných
celků, svazků obcí, regionální rady regionů soudržnosti, Výkaz zisku a ztráty územních
samosprávných celků, svazků obcí, regionální rady regionů soudržnosti a Příloha
územních samosprávných celků, svazků obcí, regionální rady regionů soudržnosti
sestavených k 31.12.2021 – viz příloha č. 2
Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Zavidov za rok 2021 ze dne 13.4.2022 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce
Zavidov za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona
č.420/2004 Sb.) - viz příloha č. 3.
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím
v roce 2021 - tabulka č. 1 pro kraj - viz příloha č. 4.
Hospodaření příspěvkové organizace – Mateřské školy Zavidov
Rozvaha sestavená k 31.12.2021, Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2021, Příloha
sestavená k 31.12.2021 - viz příloha č. 5
Schválení hospodářského výsledku Mateřské školy Zavidov za rok 2021 - viz příloha č. 6

Zpracovala: Ing. Jana Bretšnajdrová

David Bretšnajdr
starosta obce

Vyvěšeno: 15.5.2022
(včetně zveřejnění na www.zavidov.cz, úřední deska)
Sejmuto:
Schváleno:

2.6.2022

