Návrh závěrečného účtu obce Újezd nade Mží za rok 2020
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
Třída 1 – Daňové
příjmy
Třída 2 –
Nedaňové příjmy
Třída 3 –
Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté
dotace (po
konsolidaci)
Příjmy celkem
po konsolidaci
Třída 5 – Běžné
výdaje (po
konsolidaci)
Třída 6 –
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
po konsolidaci
Saldo: Příjmy –
Výdaje
Třída 8 –
Financování
celkem

Rozpočet po změnách

Plnění 31. 12. 2020

2 331,00

2 617,27

2 385,15

469,00

494,00

226,91

50,00

50,00

0,00

0,00

394,98

394,98

2 850,00

3 556,25

3 007,04

2 150,00

3 017,25

2 331,39

700,00

1 539,00

1 344,94

2 800,00

4 556,25

3 676,33

0,00

-1 000,00

-669,29

0,00

1 000,00

669,29

Plné členění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
Fin 2-12 M k 31. 12. 2020, který je nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu.

Hospodářská činnost obce
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
Údaje o hospodaření s majetkem
021 – Stavby - zařazeno:
Kotel OÚ
135 886,00 Kč
Vodovodní přípojka
44 356,00 Kč
240 245,50 Kč
Hřiště minigolf
022 – Samostatné hmotné movité věci – zařazeno:
Herní prvky
326 700,00 Kč
Kamerový systém
83 780,00 Kč
Traktor Stiga
99 990,00 Kč
51 425,00 Kč
Štěpkovač
028 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč) – zařazen drobný majetek
– zahradní vozík, stojan na desinfekci, vrtačka s příklepem, mrazák do stánku,
fotbalové branky, nákladní přívěs, tiskárna
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018 – Drobný nehmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč) – zařazen drobný majetek
– Modul banka k programu Fenix
031 – Pozemky – darovací smlouva s Plzeňským kraje – obec přijala pozemky
parc. č. 856/12, 856/6, 856/8, 856/2 a darovala Plzeňskému kraji pozemek
parc. č. 864.
Bankovní účty a pokladna
231 – Běžný účet (Komerční banka a ČNB) stav k 31. 12. 2020
7 001,42 tis. Kč
261 – Pokladna stav k 31. 12. 2020
35,55 tis. Kč
Tvorba a použití fondů
Obec netvoří žádné fondy.
Hospodaření zřízených právnických osob
Obec nezřizuje žádné právnické osoby.
Hospodaření založených právnických osob
Obec nezaložila žádné právnické osoby.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí,
státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům
Poskytovatel
VPS SR
VPS SR
VPS SR
MZE

Účel
Výkon st.
správy
Volby do
krajů
Příspěvek
obcím na
covid-19
Obnova
porostů (lesy)
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Obdrženo

Vratka

68,10 tis. Kč

0,00 tis. Kč

31,00 tis. Kč

6,46 tis. Kč

131,25 tis. Kč

0,00 tis. Kč

164,63 tis. Kč

0,00 tis. Kč

Hospodaření dalších osob
-

finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu obce za rok 2020

Příjemce
Občané obce
Újezd nade Mží
Dar fyzické osobě
Dar fyzické osobě
DSO Hracholusky
Mikroregion Hracholusky
MAS Český Západ

Účel
dary k jubileím,
dětem akce
živelní pohroma
sportovní činnost
členský příspěvek
členský příspěvek
Členský příspěvek

Poskytnuto
34,5 tis. Kč
50,00 tis. Kč
14,00 tis. Kč
1,50 tis. Kč
2,10 tis. Kč
0,82 tis. Kč

Obec je členem:
Mikroregion Touškovsko, IČO: 75080567
Mikroregion Hracholusky, IČO: 71176659
MAS Český Západ, IČO: 26659981
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání hospodaření za rok 2020 provedly zaměstnankyně Krajského úřadu
Plzeňského kraje dne 9. 2. 2021.
Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2020
dílčí přezkoumání nebylo provedeno (u obcích nad 800 obyvatel).
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II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Újezd nade Mží za rok 2020
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Újezd nade Mží za rok 2020
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Újezd nade Mží za rok 2020
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující
ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
2,95 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
8,21 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
0,00 %
celku
Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh
územního celku:
Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový
„Ověřily jsme poměr dluhu 0 % ÚSC Újezd nade Mží k průměru jeho příjmů 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 ÚSC Újezd
nade Mží 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.“
Celá zpráva o výsledku přezkoumání obce za rok 2020 je nedílnou součástí
návrhu závěrečného účtu.
úřední deska
vyvěšeno:
sejmuto:
elektronická úřední deska
vyvěšeno:
sejmuto:
Elektronicky zveřejněno včetně výkazu Fin 2-12 M k 31. 12. 2020 a Zprávy o výsledku
přezkoumání za rok 2020, které tvoří nedílnou součást návrhu závěrečného účtu
za rok 2020.
Zpracoval: Miroslav Berka, www.563.cz
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