Návrh závěrečného

účtu obce Třemešné za rok 2019

Závěrečný účet
Zpráva o hospodaření obce za rok 2019
/zpracovaný

na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
ve znění platných předpisů/

pravidlech

územních rozpočtů,

Údaje o obci:
Adresa: Obec Třemešně, Třemešné - Bezděkov čp. 16,348 06 Přimda
IČ: 00260274; DIČ: CZ00260274
Telefonické spojení: 720981 999
ID schránka: ggrbkhf
E-mailováadresa:urad@obectremesne.cz;starosta@obectremesne.cz;lesy@obectremesne.cz
www stránky obce: www.obectremesne.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Tachov; Č. účtu: 5428401/0100
Poštovní spořitelna ČSOB Č. účtu: 103350695/0300
Česká národní banka; Č. účtu: 94-3414401/0710 - zřízen v souvislosti s
nabytím účinnosti zákona Č. 50112012 Sb., kterým se mění zákon Č. 218/2000 Sb., o rozpočt.
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Byla obcím a
krajům stanovena povinnost zřídit nejpozději do 31. 3. 2013 v České národní bance bankovní
účet podřízený státní pokladně, určený pro potřeby poskytováním dotací a návratných finančních
výpomocí ze státního rozpočtu).
Počet obyvatel k 1. 1. 2019: 379
Počet obyvatel k 31. 12.2019: 386
Počet členů zastupitelstva v roce 2019: 7 členů
V období od 1.1.2019 do 20.2 2019 pracovalo zastupitelstvo obce v tomto složení: Jaroslav
Sláma (starosta), Kristián Ebenhčh (místostarosta), Karel Gebauer, Ladislav Kletečka, Lenka
Málková, Josef Myslivec a Radovan Končický. Dne 30.1.2019 pan Jaroslav Sláma rezignoval na
funkci starosty ke dni 11.2.2019. Na zasedáni zastupitelstva obce dne 20.2.2019 rezignoval na
funkci místostarosty pan Kristián Ebenhěh. Poté proběhla volba nového starosty a místostarosty,
kdy starostou byl zvolen pan Kristián Ebenhěh a místostarostou byl zvolen pan Jaroslav
Sláma. Dne 16.12.2019 oznámil pan Ladislav Kletečka ukončení mandátu na člena zastupitele
obce Třemešné i člena kontrolního výboru. Do konce roku 2019 bylo zastupitelstvo 6 členné.

A. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze Č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u
účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpáni příjmů a výdajů). Zde jsou uvedeny pouze údaje o stavu
příjmů, výdajů, převodů finančních prostředků mezi bankovními účty a financování celkem.

Čerpání rozpočtu ke schválenému a upravenému rozpočtu obce za rok 2019:
údaje jsou
uváděnyvKč

upravený
rozpočet

schválený
rozpočet

nedaňové příjmy

přijaté dotace

PŘÍJMY
CELKEM

kapitálové výdaje

plnění čerpání
rozpočtu
k 31.12.2019

2.395.400,00

3.394.696,00

4.176.075,18

72.000,00

4.643.296,00

4.643.296,00

9.859.400,00

21.003.992,00

22.934.173,58

3.650.000,00

4.151.000,00

740.010,30

11.991.575,00

19.593.605,00

13.972.746,59

- 2.132.175,00

1.410.387,00

8.961.426,99
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VÝDAJE
CELKEM
změna stavu
krátkodobých
prostřed. na účtech
saldo přijmů a výdajů

B. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a
dotace poskytnuté
Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 4643296,00 Kč. Dotace byly řádně
vyúčtovány. Dotace, které obec Třemešné obdržela v průběhu roku byly z rozpočtu Krajského
úřadu Plzeňského kraje, Úřadu práce, SZIF, Ministerstva zemědělství, MV GŘ HZS a SFŽP.
Z rozpočtu krajského úřadu Plzeňského kraje to byly dotace na výkon státní správy, dotace na
zachování kamenné prodejny v obci, dotace na pořízení nového bezdrátového rozhlasu a dotace
na pořízení ukazatelů rychlosti v obci Třemešné. Prostřednictvím KúPK byly obci poskytnuty
dotace na volby do Evropského parlamentu, dále pak na hospodaření v lesích.
Z rozpočtu Úřad práce byla poskytnuta dotace na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací.
Z rozpočtu SZIF obec obdržela dotaci na pořízení velkoobjemových kontejnerů, které byly
již obcí pořízeny a uhrazeny v roce 2018.
Z rozpočtu Ministerstva Životního prostředí prostřednictvím SFŽP byla obci poskytnuta
dotace na akci .rxlkanalizování Pavlíkova", která byla vybudována v roce 2018.
Rozpis přijatých dotací
následující tabulce.
položka

4111
4112

schválený
rozpočet

0,00
72000,00

a jejich

upravený
rozpočet

čerpání

čerpání

v průběhu

roku 2019

je zpracován

slovní popis

29000,00

29000,00

Volby do EP

82700,00

82700,00

výkon státní správy

4116

0,00

2400,00

2400,00

4116

0,00

85644,00

85644,00

Veřejně prospěšné práce

4116

0,00

29729,00

29729,00

4116

0,00

67320,00

67320,00

Hospodaření v lesích - asanace dříví
Hospodaření v lesích - výchova lesních
porostů

4116

0,00

504781,00

504781,00

4122

0,00

34860,00

34860,00

4122

0,00

25000,00

25000,00

4222

0,00

240000,00

240000,00

4222

0,00

68000,00

68000,00

4213

0,00

85932,00

85932,00

4216

0,00 3387930,00

3387930,00

Dotace na zachování kamenné prodejny
Dotace na pořízení nového
bezdrátového rozhlasu
Dotace na pořízení ukazatelů rychlosti
v Třemešném
Dotace SZIF na pořízení
ve1koobjemových kontejnerů
Dotace MZP na odkanalizování
Pavlíkova a vybudování KČOV

72 000,00 4643296,00

4643296,00

Celkem přijaté dotace

Dotace MV GŘ HZS - hasiči

Hospodaření v lesích - kůrovec
Hospodaření v lesích - zřizování
oplocenek

v

Rozpočtové hospodaření
Rozpočet obce Třemešné schválilo zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 17.12.2018
jako schodkový v částce na straně příjmů 9.859.400,00 Kč, na straně výdajů 11.991.575,00 Kč,
s tím, že schodek rozpočtu bude hrazen z přebytku let minulých.
Závazným ukazatelem
rozpočtu obce Třemešné na rok 2019 je členění dle jednotlivých paragrafů a změny mohou být
provedeny pouze rozpočtovým opatřením schváleným zastupitelstvem obce a nebo starostou
obce na základě pověření zastupitelstva obce. Členění dle jednotlivých položek je pouze
orientační a informativní.
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2018 - 2020 byl zastupitelstvem obce schválen
na veřejném zasedání dne 11.9.2017. Na období let 2020 - 2022 schválilo zastupitelstvo obce
střednědobý výhled na veřejném zasedání dne 9.12.2019.
Během roku zastupitelstvo obce schválilo pět rozpočtových opatření a schválením
rozpočtového opatření č. 6 byl pověřen starosta obce.
Seznam rozpočtových opatření :
Rozpočtové opatření
1/2019 schváleno 30. 1.2019 usnesením
4/2019
Rozpočtové opatření
2/2019 schváleno
8. 4.2019 usnesením
6/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 schváleno 12. 6.2019 usnesením
7/2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 schváleno 21.10.2019 usnesením č. 9/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 schváleno
9.12.2019 usnesením
10/2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 schváleno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne 9.12.2019 usnesením č. 10/2019.
O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Všechna rozpočtová opatření jsou
zveřejněna na úřední desce obce Třemešné spolu s návrhem a schváleným rozpočtem obce na
rok 2019.
č.

č.

č.

č.

č.

č.

D. Majetek obce - inventarizace
lnventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2019 na základě směrnice kprovádění
inventarizace majetku a závazků obce Třemešné ze dne 21.12.2011 a plánu inventur na rok 2019.
Podrobnosti hospodaření s majetkem obce jsou v zápise o výsledku inventarizace, který je
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2019 - rekapitulace

Dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky
Stavby a budovy
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokon. dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek - přeložka sloupu
Zůstatek na účtech
Zůstatek v pokladně
Zásoby
Pohledávky
Závazky obce

v Kč

Pořizovací cena
409948,50
13 628 480,14
66 088 635,17
5813636,24
2420945,59
9295122,68

388070,50
0,00
21 586 618,00
2361030,50
2420945,59
0,00

Zůstatková cena
21878,00
13 628 480,14
44502017,17
3452605,74
0,00
9295122,68

22000,00
28 079 214,88
9892,00
7109,00
643370,09
2693322,55

0,00
0,00
0,00
0,00
2115,00
0,00

22000,00
28079214,88
9892,00
7109,00
641255,09
2693322,55

Čerpáno ze sestavy Rozvaha - bilance za období 12/2019.

Odnisv

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání bylo v roce 2020 provedeno dálkově, písemnosti a podklady byly
územním samosprávným celkem dodány elektronickým způsobem nebo získány
z veřejně dostupných informací (úřední deska ÚSC, internetové stránky ÚSC,
profil zadavatele veřejných zakázek, registr smluv, informační portál MF MONITOR).
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké vnímavé
rizikovosti některých předmětů nebyly všechny předměty přezkoumání podrobeny detailnímu
prověřování. Detailní prověření těchto předmětů přezkoumání bude provedeno v závislosti na
posouzení jejich rizikovosti v příštích obdobích. V rámci prověření zúženého rozsahu předmětů
přezkoumání viz bod A. Přezkoumané písemnosti nebyly shledány chyby a nedostatky.
Přezkoumání hospodaření obce Třemešné za rok 2019 bylo provedeno dálkovým způsobem bylo
provedeno na základě žádosti obce a zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pracovnicemi odboru kontroly
Krajského úřadu Plzeňského kraje p. Vendulou Kotvanovou a ing. Pavlínou Melčovou
Bočanovou s tímto výsledkem:
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěr zprávy o přezkoumání
I. Plnění opatření k odstranění
a) při přezkoumání

hospodaření
nedostatků

hospodaření

ÚSC Třemešné:
zjištěných

územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání
dílčí přezkoumání

za rok2018

nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání

hospodaření

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

ÚSC Třemešné

za rok 2018

(§ 10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné za rok 2019
Neuvádí se zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb.
IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné za rok 2019
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

2,98%
2,85 %
0%

Celá zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je součástí závěrečného účtu.

Vypracovala: Miluše Turková

OBEC TŘEME:=NÉ
Tľemešné - Bezděkov 16
3'~3 08, okres Tachov
IČ 00::'60274 DiČ: CZ002G(L,_,

Starosta obce: Kristián Ebenhčh
Vyvěšeno na úřední desce v papírové podobě: 10.6.2020
Sňato z úřední desky v papírové podobě: 29.6.2020
Vyvěšeno na úřední desce v elektronické podobě: 10.6.2020
Sňato z úřední desky v elektronické podobě: 29.6.2020
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 29.6.2020
nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Schváleno v zastupitelstvu obce dne:

Po schválení v zastupitelstvu obce bude zveřejněno na úřední desce v elektronické podobě a
v papírové formě bude zveřejněno oznámení o zveřejnění.

Seznam příloh k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 2019
Příloha č. 1

příloha k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 20191 příjmy, výdajel

Příloha č. 2

výkaz pro plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12

Příloha č. 3

rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků

Příloha

4

výkaz zisku a ztrát

5

příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků

6

návrh rozpočtových opatření

7

návrh rozpočtových opatření

8

návrh rozpočtových opatření č. 3/2019

9

návrh rozpočtových opatření

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č,

č.

č.

č.

č.

č.

č.

10 návrh rozpočtových opatření

1/2019

č.

2/2019

č.

č.

č,

4/2019
5/2019

Příloha č. 11

návrh rozpočtových opatření

Příloha

úplná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019

č.

12

č.

612019

Příloha č. 13 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třemešné za rok 2019

Všechny uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

Příloha

Č.

1

Příloha k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 2019 / příjmy, výdaje - čerpáno ze
sestavy FIN 2 - 12 M sestavené k 31.12.2019/

Příjmy v Kč

skutečnost
roku 2018

schválený
rozpočet 2019

rozpočet 2019
po změnách

skutečnost
roku 2019

daňové příjmy

7870860,95

7392000,00

7392000,00

8538613,40

nedaňové příjmy

3179750,29

2395400,00

3394696,00

4176075,18

kapitálové přlimv
Qřijaté dotace

0,00

2546539,00

72 000,00

4643296,00

4643296,00

0,00

5500000,00

5500000,00

21 003 992,00

22 934 173,58

1587000,00
3000000,00
30000,00
170000,00
20900,00
211 000,00
90000,00
18000,00
300000,00
630000,00

2738530,00
3000000,00
58 000,00
170000,00
20900,00
604100,00
98400,00
30000,00
302540,00
750000,00

2127431,70
374418,35
28000,00
110230,00
20900,00
556048,30
73352,65
29504,00
164534,00
688834,99

721000,00
10000,00

875860,00
10000,00

463557,90
1830,00

40000,00
993000,00

144400,00
993000,00

129152,00
658373,00

2964789,50
9424,40
60539,00
- 60 468,48

3594500,00
10000,00
60000,00
500000,00

3687500,00
10000,00
60000,00
534200,00

2439738,90
9525,80
59810,00
531330,00

434,00
10 500 000,00
26 969821,94

6175,00
0,00
11 991 575,00

6175,00
5500000,00
19593605,00

6175,00
5500000,00
13 972 746,59

převody mezi vlastními účty

10 500 000,00

příjmy celkem

24 404 192,24

9859400,00

74000,00

76189,00

307042,00

výdaje v Kč
lesní hospodářství
vodní hospodářství
cestovní ruch, obchod
oprava a údržba silnic
dopravní obslužnost
kultura
tělovýchova
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
sběr a odvoz odpadu

1833881,00
7648673,40
28000,00
48268,00
16896,00
145575,00
678046,00
653358,00
136048,59
537993,53

péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň, hřbitov
sociální péče
požární ochrana, bezpečnost a
veřejný pořádek
zastupitelstvo obce
činnost místní správy,
střelnice, rybářství, volby,
zúčtování voleb
I

poplatky banky

~ojištění

majetku obce

~atba daně z příjmů za obec
finanční vypořádání minulých
let / volby/
převody mezi vlastními účty

výdaje celkem
Zůstatek na účtech k 31.12.
IKB, ČSOB, ČNBI a pokladně

534416,00
1 770,00
26968,00
1205210,00

19217217,89

28 089 106,88

