NÁVRH
Závěrečný účet obce Skalice za rok 2020
IČO: 00269492
zpracováno na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

I. Hospodaření obce
Obec Skalice hospodařila podle rozpočtu, který byl schválený zastupitelstvem obce na
veřejném zasedání dne 10. 12. 2019 (viz zápis č. 12/2019 a souhrn usnesení č. 12/2019) jako
vyrovnaný – příjmy i výdaje v částce 9 600 000,00 Kč. V průběhu roku bylo přijato 10
rozpočtových opatření.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za r. 2020 – v Kč

Třída 1
Daňové příjmy
Třída 2
Nedaňové příjmy
Třída 3
Kapitálové příjmy
Třída 4
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů
Příjmy celkem
po konsolidaci
Třída 5
Běžné výdaje
Třída 6
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Konsolidace výdajů
Výdaje celkem
po konsolidaci
Třída 8
Financování
po konsolidaci
Přebytek (-) ztráta (+)

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.2020

% plnění
k upravenému
rozpočtu

8 399 500,00

810 016,00

9 209 516,00

9 069 994,87

98,5

1 061 200,00

444 027,50

1 505 227,50

1 403 266,87

93,2

0,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

100,0

139 300,00

2 117 194,00

2 256 494,00

4 294 994,00

190,3

9 600 000,00

3 385 137,50

12 985 137,50

14 782 155,74

113,8

0,00

0,00

0,00

2 043 080,00

9 600 000,00

3 385 137,50

12 985 137,50

12 739 075,74

98,1

7 324 900,00

2 003 912,00

9 328 812,00

10 479 419,10

112,3

2 275 100,00

1 560 745,00

3 835 845,00

3 249 191,23

84,7

9 600 000,00

3 564 657,00

13 164 657,00

13 728 610,33

104,3

0,00

0,00

0,00

2 043 080,00

9 600 000,00

3 564 657,00

13 164 657,00

11 685 530,33

0,00

179 519,50

179 519,50

-1 053 545,41

88,8

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 31.12.2020 (výkaz Fin 2-12 M). Obec nevede hospodářskou činnost.
Výsledkem hospodaření obce je zisk po zdanění v částce 1 947 662,28 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 31.12.2020.
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 31.12.2020. Pohyby majetku běžného
roku jsou doloženy v účetní evidenci.
Součástí přílohy č. 1 k závěrečnému účtu je dále Příloha účetní závěrky k 31.12.2020 včetně
výkazu Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru k 31.12.2020, výkazu
Údaje o poskytnutých garancích k 31.12.2020 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
nejbližším veřejném zasedání Zastupitelstva obce Skalice.

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 31.12.2020

strana MD
strana MD

7 880 980,98
8 952 227,39

2) Přijaté neinvestiční transfery
• Ze státního rozpočtu:
- z KÚ Královéhradeckého kraje – dotace na volby do zastupitelstva kraje
31 000,00 Kč, ÚZ 98193, pol. RS 4111 – vyčerpáno 26 603,00 Kč
19. 1. 2021 v rámci finančního vypořádání r. 2020 vráceno 4 397,00 Kč
- z KÚ Královéhradeckého kraje – dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu
(dotace na výkon státní správy)
139 300,00 Kč, pol. RS 4112 – bez povinnosti finančního vypořádání
- z KÚ Královéhradeckého kraje – dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů
2 000,00 Kč, ÚZ 14004, pol. RS 4116 – vyčerpáno 2 000,00 Kč
-

z KÚ Královéhradeckého kraje – kompenzační bonus v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS Cov-2
805 000,00 Kč, ÚZ 98024, pol. RS 4111 – bez povinnosti finančního vypořádání

-

z DSO Mikroregion Černilovsko – neinvestiční příspěvek na zeleň
34 194,00 Kč, ORG 0510, pol. RS 4129 – bez povinnosti finančního vypořádání

3) Přijaté investiční transfery
• z rozpočtu kraje
- z KÚ Královéhradeckého kraje – dotace na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy –
zpevněné plochy v Číbuzi“
1 050 000,00 Kč, ORG 0045, pol. RS 4222 – vyčerpána celá částka a v roce 2020
rovněž vypořádáno
- z MMR ČR – dotace na „Územní plán obce“
195 000,00 Kč, ORG 0396, ÚZ 17986, pol. RS 4216 – vyčerpáno v plné výši
4) Převody mezi běžnými účty obce
• 2 043 080,00 Kč, pol. RS 4134
5) Poskytnuté neinvestiční transfery
• Obcím:
- Městu Smiřice za vedení přestupkové agendy
1 500,00 Kč, pol. RS 5321
• Mikroregionům:
- Mikroregionu Černilovsko řádný členský příspěvek
12 360,00 Kč, pol. RS 5329
• Ostatním příjemcům:
- SMO (4 091,08 Kč) a SPOV (2 000,00 Kč) řádné členské příspěvky
celkem 6 091,08 Kč, pol. RS 5179
- Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Smiřice 3 700,00 Kč, pol. RS
5222
15. 12. 2020 byl uzavřen dodatek o prodloužení termínu vyúčtování do 31. 12. 2021
- Oblastní charitě Červený Kostelec darován výtěžek obecního plesu v částce
13 528,00 Kč, pol. RS 5223
- Římskokatolické farnosti Číbuz poskytnut finanční dar 3 000,00 Kč (Svatováclavský
koncert v kostele sv. Václava v Číbuzi), pol. RS 5223
- Obecnému zájmu o.s. Smiřice 40 000,00 Kč, pol. RS 5221
31.12.2020 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
13. 11. 2020 provedena veřejnosprávní kontrola – vyčerpáno v plné výši v souladu
s poskytnutým účelem na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních
knihovnických služeb
6) Finanční vypořádání s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Číbuz
• poskytnutý neinvestiční příspěvek 800 000,00 Kč, pol. RS 5331
bez povinnosti finančního vypořádání
Veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci byla provedena dne 25. 11. 2020 nápravná opatření nebyla doporučena.
Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace je zisk v částce 12 575,84 Kč a je
navržen jeho převod na účet 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku

hospodaření. Výkazy příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 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. 2020 je založena na obecním úřadě u
účetní obce a bude projednána na nejbližším veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Skalice.
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 9. 12. 2020 a 1. 3. 2021.
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 0,0 %, podíl závazků na rozpočtu obce 0,0 % a podíl
zastaveného majetku na celkovém majetku obce 0,0 %,
- 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 2020 je přílohou
závěrečného účtu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přílohy k závěrečnému účtu obce (příloha č. 1 – výkazy obce, příloha č. 2 – výkazy MŠ
Číbuz) a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 jsou k nahlédnutí
v plném znění na elektronické úřední desce obce http://www.skalice.info/ nebo na obecním
úřadě u účetní Martiny Pultrové, a to:
v úředních hodinách, tj. úterý 10,00 – 18,00 hod a ve čtvrtek 10,00 – 18,00 hod.,
ostatní pracovní dny po telefonické domluvě.
Závěrečný účet bude projednán na nejbližším veřejném zasedání Zastupitelstva obce Skalice.

Připomínky k jeho návrhu mohou občané do této lhůty uplatnit písemně, ústně na zasedání
zastupitelstva.

Sestavila:
Martina Pultrová, účetní obce
Skalice 1. 4. 2021

Mgr. Pavel Kavalír
starosta obce Skalice

