Závěrečný účet obce Skalice za rok 2019
IČO: 00269492
zpracováno na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
Závěrečný účet byl projednán a schválen bez výhrad na veřejném zasedání Zastupitelstva
obce Skalice dne 12. 5. 2020, zápis č. 15/2020 a souhrn usnesení č. 15/2020.

I. Hospodaření obce
Obec Skalice hospodařila podle rozpočtu, který byl schválený zastupitelstvem obce na
veřejném zasedání dne 12.12.2018 (viz zápis č. 2/2018 a souhrn usnesení č. 2/2018) jako
vyrovnaný – příjmy i výdaje v částce 9 280 000,00 Kč. V průběhu roku bylo přijato 19
rozpočtových opatření.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za r. 2019 – v Kč
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Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 k závěrečnému účtu, a to ve Výkaze
pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a
regionálních rad k 31.12.2019 (výkaz Fin 2-12 M). Obec nevede hospodářskou činnost.
Výsledkem hospodaření obce je zisk po zdanění v částce 2 126 276,94 Kč a je navrženo jeho
převedení na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Údaje o
nákladech a výnosech v plném členění dle syntetických účtů jsou uvedeny v příloze č. 1
k závěrečnému účtu, a to ve Výkaze zisku a ztráty k 31.12.2019.
Údaje o majetku obce v plném členění dle jednotlivých syntetických účtů jsou obsaženy
v příloze č. 1 k závěrečnému účtu, a to v Rozvaze k 31.12.2019. Pohyby majetku běžného
roku jsou doloženy v účetní evidenci.
Součástí přílohy č. 1 k závěrečnému účtu je dále Příloha účetní závěrky k 31.12.2019 včetně
výkazu Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru k 31.12.2019, výkazu
Údaje o poskytnutých garancích k 31.12.2019 a Seznam účetních jednotek patřících do
dílčího konsolidačního celku státu.
Roční účetní závěrka obce je založena na obecním úřadě u účetní obce a bude projednána na
veřejném zasedání Zastupitelstva obce Skalice dne 14. 4. 2020.

II. Finanční vypořádání a finanční situace obce
1) Stav bankovních účtů 231
Stav účtů 231 v Kč
Zůstatek z předchozích let
Stav účtů 231 k 31.12.2019

strana MD
strana MD

14 755 171,27
7 880 980,98

2) Přijaté neinvestiční transfery
• Ze státního rozpočtu:
- z KÚ Královéhradeckého kraje – dotace na volby do Evropského parlamentu
29 000,00 Kč, ÚZ 98348, pol. RS 4111 – vyčerpáno 20 137,00 Kč
14. 1. 2020 v rámci finančního vypořádání r. 2019 vráceno 8 863,00 Kč
- z KÚ Královéhradeckého kraje – dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu
(dotace na výkon státní správy)
132 000,00 Kč, pol. RS 4112 – bez povinnosti finančního vypořádání
- z KÚ Královéhradeckého kraje – dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů
3 200,00 Kč, ÚZ 14004, pol. RS 4116 – vyčerpáno 2 800,00 Kč
14. 1. 2020 v rámci finančního vypořádání r. 2019 vráceno 400,00 Kč
-

z rozpočtu MŠMT – průtoková dotace pro MŠ Číbuz „Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“
362 972,00 Kč, ÚZ 33063, pol. RS 4116
dne 20. 11. 2019 přeposláno MŠ Číbuz, RS 3111-5336

3) Přijaté investiční transfery
• z rozpočtu kraje

- z KÚ Královéhradeckého kraje – dotace na akci „Otevřené hřiště“
86 000,00 Kč, ORG 0114, pol. RS 4222 – vyčerpáno 81.420,00 Kč, zbylá částka bude
čerpána v roce 2020
- z KÚ Královéhradeckého kraje – dotace na „Územní plán obce“
180 000,00 Kč, ORG 0007, pol. RS 4222 - v roce 2019 nebylo čerpáno.
4) Převody mezi běžnými účty obce
• 600 000,00 Kč, pol. RS 4134
5) Poskytnuté neinvestiční transfery
• Obcím:
- Městu Smiřice za vedení přestupkové agendy
2 500,00 Kč, pol. RS 5321
• Mikroregionům:
- Mikroregionu Černilovsko řádný členský příspěvek
12 200,00 Kč, pol. RS 5329
• Ostatním příjemcům:
- SMO (4 030,00 Kč) a SPOV (2 000,00 Kč) řádné členské příspěvky
celkem 6 030,00 Kč, pol. RS 5179
- Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Smiřice 3 700,00 Kč, pol. RS
5222
19. 11. 2019 provedena veřejnosprávní kontrola – vyčerpáno v plné výši v souladu
s poskytnutým účelem na podporu společenských aktivit
- Domovu důchodců Černožice darován výtěžek obecního plesu v částce
13 260,00 Kč, pol. RS 5339
- Římskokatolické farnosti Číbuz poskytnut finanční dar 8 000,00 Kč (Svatováclavský
koncert v kostele sv. Václava v Číbuzi) a 3 000,00 Kč (vánoční koncert v kostele
sv. Václava v Číbuzi), pol. RS 5223
- Obecnému zájmu o.s. Smiřice 30 000,00 Kč, pol. RS 5221
31.12.2019 provedena veřejnosprávní kontrola – vyčerpáno v plné výši v souladu
s poskytnutým účelem na částečnou úhradu provozních nákladů spojených
s poskytováním sociální služby, konkrétně na PHM a mzdové náklady včetně
sociálního a zdravotního pojištění
- Knihovně Města Hradec Králové 8 500,00 Kč, pol. RS 5339
19. 11. 2019 provedena veřejnosprávní kontrola – vyčerpáno v plné výši v souladu
s poskytnutým účelem na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních
knihovnických služeb
- Náboženské obci Církve československé husitské Holohlavy 3 000,00 Kč, pol. RS
5223
17. 12. 2019 provedena veřejnosprávní kontrola – vyčerpáno v plné výši v souladu
s poskytnutým účelem na částečnou úhradu opravy varhan
- Římskokatolické farnosti Číbuz 40 000,00 Kč, pol RS 5223
18. 12. 2019 provedena veřejnosprávní kontrola – vyčerpáno v plné výši v souladu
s poskytnutým účelem na částečnou úhradu opravy věžních hodin na kostele – 2.
etapa – instalace elektrického odbíjení hodin.

6) Finanční vypořádání s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Číbuz
• poskytnutý neinvestiční příspěvek 825 000,00 Kč (schválený příspěvek 760 000,00 Kč
byl v průběhu roku posílen o částku 65 000,00 Kč), pol. RS 5331
bez povinnosti finančního vypořádání
Veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci byla provedena dne 4. 11. 2019 nápravná opatření nebyla doporučena.
Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace je zisk v částce 9 356,51 Kč a je navržen
jeho převod na účet 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření.
Výkazy příspěvkové organizace k 31.12.2019 tvoří přílohu č. 2 k závěrečnému účtu (tj.
Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha a Příloha účetní závěrky včetně výkazu Údaje o projektech
partnerství veřejného a soukromého sektoru).
Roční účetní závěrka příspěvkové organizace za r. 2019 je založena na obecním úřadě u
účetní obce a bude projednána na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Skalice dne
14.04.2020.
7) Stavy finančních fondů obce po finančním vypořádání
• finanční fondy nejsou zřízeny
8) Stav přijatých nesplacených úvěrů, přechodných výpomocí a půjček
• žádné nejsou přijaty
9) Stav poskytnutých nesplacených půjček a přechodných výpomocí
• žádné nejsou poskytnuty

III. Přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě písemné žádosti obce
ekonomickým odborem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, oddělením metodiky a
kontroly, ve dnech 14. 11. 2019 a 9. 3. 2020.
Závěr zprávy:
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
- při přezkoumání hospodaření se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb.,
- byly zjištěny následující ukazatele dle § 10 odst. 4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.: podíl
pohledávek na rozpočtu obce 0,3 %, podíl závazků na rozpočtu obce 2,28 % a podíl
zastaveného majetku na celkovém majetku obce 0,02 %,
- ověření poměru dluhu k průměru příjmů obce za poslední 4 roky: podíl dluhu 0,00 %
Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je přílohou
závěrečného účtu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přílohy k závěrečnému účtu obce:
příloha č. 1 – výkazy obce k 31.12.2019
příloha č. 2 – výkazy MŠ Číbuz k 31.12.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v termínu 16. 4. 2020 – 12. 6. 2020.

Skalice 12. 6. 2020

Mgr. Pavel Kavalír
starosta obce Skalice

