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OBEC KRENICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 - NÁVRH
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Obec Křenice, Křenice 48, 340 12 Švihov
Právní forma :

úzeínně samosprávný celek

Předmět činnosti :

stanoveno zák.č. 128/2000 Sb.

IČO :
Rozvahový den :

00255718

Starosta :

Jana Vlčková

Místostarosta :

Vítězslav Chval

Kontrolní výbor :

počet členů 3

31.l2.20l9

předseda :
Finanční výbor :

předseda :
Počet členů zastupitelstva :
Odpisový plán :

Jaroslav Zdvořák

počet členů 3
Bc. Vlastimil Rejthar
7

účetní jednotka prováděla k 31.12.2019 odpisy
dle odpisového plánu

Vedení účetnictví obce jako ÚSC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především

ihláška MF ČR č. 323/2002 Sb.o rozpoŠtové skladbě, zákon č. 250/200'O Sb.o rozpoctových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 5Í05/20-02 S-b.upraveny Českými účetními
standardy.

Příjmy celkem v Kč
rozpočet po změnách

daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.čin.
daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu práv.osob za obec
DPH

odvody za odnětí zem.půdy
poplatek - likvidace komunál.odpadu
poplatek - ze psů
správní poplatky
daň z hazardu
daň z nemovitostí

757 700,21 107,71 137,662 900,147 630,1492 900,563,97 514,3 075,1290,17 890,345 000,-

skutečnost

757 647,60
21 106,55
71 136,90
662 822,90
147 630,1492 863,88
562,40
97 514,3 075,1290,17 835,86
339 671,82

29 000,dotace na volby - do Evrop.parlamentu
neinv.přij.transf.zeSR-dotacenast.správu 65400,-

dotace ze SR od ÚP na mzdy

82 000,21 770,193 143,17 445,- neinvest.dotace od MAS Pošumaví 10 000,63 742,příjem z pronájmu obecních pozemků
14 980,příjmy z prodeje pozemků
20 238,příjmy za tříděný odpad
za věcné břemeno
2 100,500,příjmy z úroků na běžných účtech

dotace na lesy - oplocenky
lesy - příjmy za prodej dřeva
setkání rodáků - za propagaci

Příjmy celkem

29 000,65 400,82 000,21 770,193 143,17 445,10 000,63 742,14 980,20 238,2 100,500,04
4 133 474,95

Výdaje celkem v Kě
rozpočet po změnách skutečnost

pěstební činnost - lesy - materiál, ost.služby,
odměny
správa v lesním hosp.
silnice - služby
příspěvek na územ.doprav.obslužnost
kanalizace - služby-rozbory
knihovna - odměny, časopisy, stůl+stoličky

227 548,-

227 523,50

37 230,57 000,9 284,8 600,18 800,-

37 236,56 101,9 284,8 542,60
18 437,246 242,20

ost.záležitosti kultury - materiál, pohoštění, věc.dary, 246 986,služby, odměny, vánoční
osvětlení 2 stromů

obnova hodnotných památek - kaple v Přetíně - služby, 3 400,-

3 341,-

udržování, materiál

místní rozhlas - popl.OSA, opravy
setkání rodáků - odměny, poplatky OSA, nákup
propagace, materiál, poštovné,
pohoštění
ost.tělových.činnost - materiál, neinv.dotace,

14 208,272 873,-

14 182,272 784,10

37 573,-

37 564,80

58 705,-

58451,-

8 000,144 460,-

8 000,144 082,-

světelná LED tabule

veřejné osvětlení - el.energie, opravy, za věcné
břemeno

neinv.transfer Spolku Bowling Přetín
místní hospod. - mzdy, SP,ZP,odměny,ochranné
pomůcky,materiál, služby, opravy,
daň z nemovitostí, PHM

svoznebezpečnéhoodpadu
7910,svoz komunálního odpadu - odvozy, 2 ks kontejnerů 284 914,na plasty
36 220,svoz velkoobjemového odpadu
162 206,veřejná zeleň - odměny, služby, poh.hmoty,

7 906,92
284 910,70
36 220,161 680,-

materiál

hasiči - el.energie, věcné dary, materiál, DHM,
339 579,odměny, PHM, ost.služby, čištění
požární nádrže v Kameni, neinvest.

339 120,70

dotace SDH Přetín

obecnízastupitelstvo-odměny,ZP,tel.poplatky, 69477},-

694 758,52

cestovné, školení

volby do EP - odměna volební komisi, refundace 20 059,mzdy, materiál, cestovné,pohoštění
místníspráva-odměny,el.energie,materiál,knihy, 521741,tiskoviny, poštovné, tel.poplatky,
popl.banka, služby,pohoštění,servis programů,
neinv. transfery nezisk.organ.,ost.nákupy,
poskytované zálohy vlastní pokladně,
příspěvek na JSDH Chudenice
pojištění majetku
31516,12
296,vratka dotace na volby z r. 2018
147 630,daň z příjmu práv.osob za obec
422,členský příspěvek sdr.Běleč

20 059,-

520 653,61

31 190,12 296,147 630,422,-

3 398 618,65

Výdaje celkem

Celkem rozpočtové příjmy
Celkem rozpočtové výdaje

Rozdíl mezi rozpočt. příjmy a výdaji

4 133 474,95
3 398 618,65

Kč
Kč

734 856,30 Kč

Stav běžného účtu u KB k 31.l2.2019

7 694 548,Ol Kč

Stav běžného účtu u ČNB k 31.l2.2019

440 930,39 Kč

Majetkový účet u ČS - stav k 31.12.2019

328 324,53 Kč

Pokladní hotovost k 31.12.2019

Pohledávky k 31.12.20l9 - poplatky za odpady

Závazky k 31.l2.2019 - mzdy, ZP, SP, daň za 12/2019
nezaplacené faktury z 12/2019
zálohy - el.energie
nevyčerpaná záloha z dotace na volby
celkem

79 310,- Kč
800,- Kč

73 962,- Kč
17448,64 Kě
136 950,- Kě
8 941,- Kč
237 301,64 Kč

Hodnota majetku podle druhu k 31.12.2019 :
drobný dlouhod.nehmotný majetek
budovy, stavby

80 281,80 Kě
13 208 939,20 Kč
samostatné movité věci
2 678 076,- Kč
880 338,98 Kč
drobný hmotný majetek
5 344 859,37 Kč
pozemky
územní plán + kompl.pozemk.reforma 466 350,- Kč
umělecká díla a předměty
4 000,- Kč
22 662 845,35 Kč

celkem

Hodnota zboží - propagace k 31.12.2019 -

77 580,- Kč

Majetek obce byl fyzicky a dokladově překontrolován. Nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly.

Rozbor výdajů
Celkem

Lesy

227 523,50

odměny

15 072,15 168,197 283,50

materiál

služby - těžba,vyžinování, sázení. ..
Správa v lesním hospodářství
odměna - správcovství

37 236,-

Silnice

56 101,-

37 236,-

služby - letní a zimní údržba, za PD

56 101,-

na komunikace

Dopravní obslužnost
výdaje na územní dopr.obslužnost

9 284,-

Kanalizace

8 542,60

9 284,-

služby - rozbory
Knihovna

8 542,60
18 437,-

odměna knihovnici

11 700,2 138,4 599,-

Časopisy
stůl + stoličky
Ostatní záležitosti kultury
materiál - májky v obcích, vepřové hody

246 242,20
1l 903,-

odměny
ostatní služby
pohoštění - dětský den, rybářské závody, mše
věcné dary - blahopřání jubilantům, rybářské závody
vánoční osvětlení na strom do Křenic a Přetína

Hodnotné památky - kaple v Přetíně
ostatní služby

3 341,1497,398,1446,-

materiál
udržování
Místní rozhlas

14 182,-

poplatky OSA

6 208,7 974,-

opravy

Setkání rodáků

272 784,10

odměny účinkujícím na dohody
poplatky OSA
nákup propagace

45 618,1975,100 528,50
16 998,2 698,79 848,-

materiál

poŠtovné
ostatní služby- pronájem stanů včetně vybavení,
pronájem TOI TOI, odměny kapely
pohoštění

Tělovýchovná činnost
příspěvek TJ Sokol Křenice

25 118,60

37 564,80
10 000,1112,26 452,80

materiál
světelná LED tabule

Ostatní zájmová činnost
dotace Spolku Bowling Přetín
Veřejné osvětlení
el.energie

8 000,8 000,58 451,42 746,3 605,12 100,-

opravy
věcné břemeno

Místní hospodářství
mzdy ( veř.prosp.práce )
SP (
)
ZP (
)
odměny
ochranné pomůcky
(G

j5
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materiál

42 520,25 736,20
35 271,18 524,112288,-

144 082,72 980,18 113,6 571,7 612,l 878,34 037,-

375,345,-

pohonné hmoty
poplatky banka

385,1786,-

opravy

platby daní a poplatků

Svoz nebezpečných odpadů
služby - odvozy
Svoz komunálního odpadu
služby - odvozy
2 ks kontejnerů na plasty

Svoz velkoobjemového odpadu
služby - odvozy

Veřejná zeleň
odměny

7 906,92
7 906,92
284 910,70

249 046,70
35 864,36 220,36 220,161 680,38 636,24 478,64 170,34 396,-

mgteriál

ost.služby
pohonné hmoty a maziva
Hasiěi

339 120,70

odměny
el.energie

2 125,2 955,28 933,12 088,737,12221,249 586,70
10 475,20 000,-

materiál

drobný hmotný majetek
pohonné hmoty
ostatní služby
oprava požární nádrže v Kameni
věcné dary na hasič.bál do Křenic a Klatov
neinv.dotace SDH Přetín

Zastupitelstvo obce
odměny

694 758,52
617 556,55 632,5 482,52
13 588,2 500,-

ZP z odměn

telefonní poplatky
cestovné

školení

Volby do Evropského parlamentu
odměny OVK
refundace mzdy
materiál
cestovné

pohoštění

20 059,11679,4163,2 457,l 109,651,-

Místní správa
odměny
knihy, tiskoviny...

520 653,61

materiál

el.energie
poŠtovné
telefonní poplatky
poplatky banka
servis programů na PC
ost.služby
členský poplatek SMS
pohoštění

poskytované zálohy vlastní pokladně
neinv.přísp.nezisk.org. - Charita Klatovy, Diakonie Merklín,
příspěvek na JSDH Chudenice
neinv.transfer obci

Pojištění
pojištění majetku

31 190,-

Vratka dotace z voleb

12 296,-

31 190,-

vratka nevyčerpané dotace z r. 2018
Daň z příj.práv.osob za obec

12 296,147 630,147 630,-

odvod

Členský příspěvek do sdr. Běleě
příspěvek

Celkem výdaje

120 129,2 488,16 206,93 822,1597,13 114,44
5 781,20
20 076,83
109 248,14
2 922,2 129,79310,13 000,40 000,830,-

422,422,-

3 398 618,65

Finanění vypořádání dotací za rok 2019

Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 198 170,- Kč.
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce.
Dotace byly řádně vyúčtovány. Vratka dotace z voleb činí 8 941 ,-Kč ,byla v řádném
termínu vyúčtována a odvedena na účet Plzeňského kraje.

účel

Poskyíovatel

ÚZ položka rozpočet čerpání

KÚPK

výkon státní správy

ÚP Klatovy

operační program lidské
zdroje-veř.prosp.práce 13101
lesy - na oplocenky

PK

státní rozpočet na volby do EP

4112

4116
4122

98348 4111

%

65 400

65 400

100

82 000

82 000

100

21 770

21770

100

29 000

20 059

69,17

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkournání hospodaření ÚSC Křenice, IČO
00255718, za rok 2019,

Schváleno OZ dne :

Vítězslav Chval
místostarosta obce

Vyvěšeno :

Sejmuto
Vyvěšeno na el.úřední desce :

Jana Vlčková
starostka obce
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??úas»<Ý úŘAD PLZEŇSK?HO KRAJE
BOR EKONOMICKY

DELENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENí OBCÍA KONTROLY

',řroupova 18, 30613 Plzeň
Výtisk č. 1

(,j: PK - EK/2277/19

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
USC Křenice, Ič0: 00255718
za rok 2019

Přezkoumání se uskutečnilo dne:
13.02.2020

na základě zákona č. 420/2004 sb., opřezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcí.

Místo provedení přezkoumání: OÚ Křenice
Křenice 48, 34012 Švihov
Přezkoumané období: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Přezkoumání vykonaly:

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Zoja Št'astná
kontrolorka:

Ing. Marcela Šroubková
Blanka Vilímcová

Při přezkoumání bylí přítomni:
Jana Vlčková - starostka obce
Gabriela Bláhová - účetní obce

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým

způsobem sohledem navýznamnost jednotlivých skutečností podle -předmětu

a obsahu přezkoumání. Připosuzování jednotlivých právních úkonŮ se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

í

Druh písemnosti

l

Popís písemnosti

na rok 2C)19 zveřejněn v době od 7.12.2C)al8 - 7.1.2019
r jako
schodkový

Návrh rozpočtu
Rozpočtová opatření

k datu 31.12..2019 bylo schváleno starostkou 8
rozpočtových opatření, která byla zveřejněna v zákonné
Ihůtě

návrh rozpočtu na rok 20al9 schválen na zasedání ZO
l dne
28.12.2018, po schválení zveřejněn dne 7.1 .2019

l

Schválený rozpočet

předložen na období 20al9 - 2021, schválen v 20-ídne

Střednědobý výhled
rozpočtu

28.12.2018, návrh zveřejněn v době od 7.12.2018

Závěrečný účet

7.1 .2019, po schválení v ZO zveřejněn dne 7. 1 . 2019
návrh závěrečného účtu za rok 2018 byl zveřejněn v
době od 13.5. - 14.6.2019, projednán a schválen na
zasedání ZO dne 14.6.2C)19 s vyjádřením bez výhrad,
následně zveřejněn dne 25.6.20al9

iBankovní výpis
iFaktura

l

l

Ikdatu3l.l2.20l9 -BúKBačNB
Iza rok 2019
Hlavní kniha
iza rok 2019
Inventurní soupis majetku i k datu 31.12.2019

1

I

a závazkŮ

zarok20l9

l

Knihadošlýchfaktur

l

l

l

l

l

iKnihaodeslanýchfaktur zarok20l9
iPokladní doklad
za rok 2019
iPoÍ<ladníkniha(deník) zarok20l9
k datu 31.12.2019
iPříloha rozvahy
k datu 31 ."l 2.2019
iRozvaha

Výkazprohodnocení izaměsícúnor-prosinec20193vyjmaměsícečervence
2019)

l

l

Inění rozpočtu

l

Výkazziskuaztráty

kdatu3l.l2.20l9

Smlouvy o převodu
majetku (koupě, prodej,
směna, převod)

kupní smlouva ze dne 21. 9. 2019, ze dne 26. 10. 20'l9

1

Smlouvy o vkladu majetku k uzavřeným kupním smlouvám v r. 2019

1

l

Zveřejněnézáměryo ikuzavřenýmkupnímsmlouvámvr.2C)19
nakládání s majetkem
Zápisy z jednání

ze dne 28: 12. 2018, 12. 3. 2019, 3. 5. 2019, 14. 6. 2019,

zastupitelstvavčetně i30.9.20l9,13.12.2019
usnesenÍ

[ Kontrolní a finanční výbor i Kontrolní výbor zápis ze dne: 2. 2. 20al9, 26. 4. 2019, 25.
2

l

l

5 2019, 9. 7. 2019, 9. 11.2019

Finanční výbor zápis ze dne: 30. 3. 2019, 29. 6. 2019,

l

30. 9 2019

l

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice:
nebyly zjišiěny chy5y a nedostatky.
C. Závěr

1. Plnění opatřerí k odstranění nedostatků zjištěných
l

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

l

l

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

l

b) při dílčím přezkoumání za rok 2019
dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

Il. Při přezkoumárí hospodařerí ÚSC Křenice za rok 2019
Nebyly zjištěny «:hyby :p nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona
l

<:. 420/2004 Sb.)
l

i

Ill. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Křeníce za rok 2019

l

i

l

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodařerí ÚSC Křenice za rok 2019
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující
ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,02 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

2,21 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územmho
celku

3

0%

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního
celku:

A. I Dluh územního celku za pos}edm 4 rozpočtové roky podle právního

předpísu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je ?

,Ověřily jsme poměr dluhu O % ÚSC Křenice k průměru jeho příjrnů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly
přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Dluh uSC Křenice nepřekročil 60
% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Při ověření bylo zjištěno, že
poměr dluhu k prŮměru příjmŮ za poslední 4 rozpočtové roky je nulový."
Krajský úřad Plzeňského kraje dne: 13. 2. 2020
Podpisy kontrolorek:

7

Ing. Marcela Šroubková

,ď

Ao

5.

Blanka Vilímcová

/

Ig
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/.
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Zoja Št'astná
kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu

přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle § 2 zákona
č. 420/2004 sb., opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků.

4

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněrím zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí Ihůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 sb., k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 30613 Plzeň.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje í výsledky
konečného a dílčího přezkoumání.

Sobsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice
o počtu 5 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela
OBEC KŘENICE
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3-"4O ?12 Švíhov
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Jana Vlčko?avá
starostka obce

Rozdělovník

Výtisk č. , Počet

Převzal(a)

Předáno

výtiskŮ
1

1

, ÚSC Křenice

Jana Vlčková

2

1

l Krajský úřad
, Plzeňského kraje

Zoja Št'astná

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona

č. 420/2004 sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkŮ uvedených
v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou inforrnaci

příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18,
306 13 Plzeň), a to nejpozději dol5dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona

č. 420/2004 sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož
zákona uvést íhŮtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření a vtéto Ihůtě příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovem §
14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 sb., Za to Ize uložit územnímu celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu
do výše 50 000,00 Kč.
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