Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2020

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2020
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Název:
Právní forma:
Předmět činnosti:
IČ:
Rozvahový den:

Sídlo: Dyje 128, okr. Znojmo (Obecní úřad Dyje)
obec – územně samosprávný celek
stanoveno předpisem zákona č.128/2000 Sb., o obcích
00600326
https://www.obec-dyje.cz
e-mail: obecdyje@volny.cz
31. 12. 2020
zastupitelstvo: 7 členů
starosta neuvolněný: Jiří Staněk

Obec Dyje

Obec vede a účtuje v podvojném účetnictví, řídí se zákonem o účetnictví a platnou rozpočtovou skladbou,
příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby.
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1. Finančně ekonomické ukazatele
Obec hospodařila v I. čtvrtletí roku 2020 podle Rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2020, jehož pravidla
byla schválena v zastupitelstvu obce Dyje dne 28.11.2019, usnesení č. 21.
Dne 26.3.2020 byl schválen v zastupitelstvu obce usnesením č.4/3/2020 Rozpočet Obce Dyje na rok 2020 ve
výši 11 965 000,- Kč jako schodkový, vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let: příjmy 10 065 000 Kč,
financování 1 900 000 Kč, výdaje 11 965 000 Kč. Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce od
10.3.2020 do 26.3.2020. Během roku proběhla úprava rozpočtu změnou v příjmech a výdajích na základě pěti
rozpočtových opatření, které navýšily rozpočet o 1 045 900,- Kč (dotace na volby, dotace z MPO, z JMK,
z Úřadu práce na VPP).
Rozpočtové opatření :
č. 1 – pravomoc starosty dne 09.04.2020, ZO bere na vědomí
č. 2 – schváleno v ZO dne 18.06.2020, usnesení č. 15/6/2020
č. 3 – pravomoc starosty dne 26.08.2020, ZO bere na vědomí
č. 4 – schváleno v ZO dne 29.10.2020, usnesení č.18/10/2020
č. 5 – pravomoc starosty dne 22.12.2020, ZO bere na vědomí

2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje jsou v Kč)

Třida 1 – Daňové příjmy

Schválený
Rozpočet

Rozpočtová
opatření

7 056 700,00

- 615 000,00

Upravený
Rozpočet

Plnění
k 31.12.2020

% plnění
k upravenému
rozpočtu

6 441 700,00

6 831 171,03

106,05

Třída 2 – Nedaňové příjmy

400 500,00

x

400 500,00

373 234,04

93,19

Třída 3 – Kapitálové příjmy

2 500 000,00

x

2 500 000,00

2 518 530,00

100,74

Třída 4 – Přijaté dotace (transfery)

107 800,00

1 660 900,00

1 768 700,00

1 768 701,00

100,00

Příjmy celkem po konsolidaci

10 065 000,00

1 045 900,00

11 110 900,00

11 491 636,07

103,43

Třída 5 – Běžné výdaje

10 510 000,00

378 000,00

10 888 000,00

7 547 779,14

69,32

1 455 000,00

677 900,00

2 122 900,00

1 527 469,20

71,95

Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem po konsolidaci

11 965 000,00

1 045 900,00

13 010 900,00

9 075 248,34

69,75

SALDO Příjmy - výdaje
Třída 8 - Financování

- 1 900 000,00

x

- 1 900 000,00

2 416 387,73

-127,18

Přijaté úvěry a půjčky

0,00

x

0,00

0,00

x

Splátky úvěrů

0,00

x

0,00

0,00

x

Prostředky minulých let

1 900 000,00

x

1 900 000,00

-2 416 387,73

-127,18

Financování celkem

1 900 000,00

x

1 900 000,00

- 2 416 387,73

-127,18
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Daňové příjmy činily o 6,05 % více, než bylo rozpočtováno na r. 2020.
Nedaňové příjmy byly plněny na 93,19 %: nájemné, odměny za tříděný odpad, příjmy na energie hospoda,
smluvní odpady, příspěvky na vodu, na elektrickou energii od CETIN.
Kapitálové příjmy – zahrnují příjmy z prodeje pozemků.
Běžné výdaje naplněny na 69,32 % – nečerpány výdaje v rezervě na vodovodní řád, na požární ochranu,
výdaje na služby útulku, opravy. Dále se nenaplnily rozpočtované výdaje na kulturní akce z důvodu COVID-19.
Nečerpány náhrady mezd v době nemoci, výdaje na konzultační a poradenské služby a neprovedl se rozvod
závlahy na dětském hřišti, neboť studna je bez vody.

Kapitálové výdaje – projekt na chodník, rekonstrukce VO-LED lampy, pořízení kiosku na hřišti.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Dyji (výkaz FIN 2-12 k 12/2020 - rozbor
čerpání příjmů a výdajů) nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce
(příloha č. 2).
Daňové příjmy
- daně z příjmů, zisku, kapit. výnosů
- daň za obec
- daň za odnětí půdy
- DPH
- daň z hazardních her, loterií
- daně a poplatky správní, za psa, za odpady
- daně z nemovitostí

2.738.806,64Kč
62.320,-- Kč
1.856,70Kč
2.928.097,90Kč
40.459,65Kč
105.415,-- Kč
954.215,14Kč

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

Kapitálové příjmy
- z prodeje pozemků

2.518.530,-- Kč

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

Nedaňové příjmy
- z poskytování služeb (hlášení MR, smluvní odpady)
- poskytování služeb hospoda (energie)
- z věcných břemen
- z pronájmu pozemků
- z pronájmu hrobového místa
- z pronájmu nebytových prostor
- příjmy z úroků od KB
- nekapit. příspěvky a náhrady (pes, popelnice apod.) , příspěvky na ele. energii, vodu
- odměny EKO-KOM

3.720,-- Kč
51.614,-- Kč
1.500,-- Kč
16.869,-- Kč
2.000,-- Kč
34.200,-- Kč
500,04Kč
144.674,-- Kč
118.157,-- Kč

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

Přijaté transfery
- ze SR souhrnný dotační vztah
- ze SR jednorázový příspěvek obcím
- ze SR na volby
- z Úřadu práce na VPP
- z MPO na rekonstrukci VO
- z JMK (Programu rozvoje venkova)

107.800,-- Kč
615.000,-- Kč
47.000,-- Kč
75.000,-- Kč
683.901,-- Kč
240.000,-- Kč

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kapitálové výdaje
- projekt chodník
- kiosek s pergolou na hřišti
- rekonstrukce VO LED lampy

24.200,-- Kč
70.000,-- Kč
1.433.269,20 Kč

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

Neinvestiční výdaje
- nákup DDHM (multifunkč. zařízení, knihovna, materiál)
- krizová opatření – materiál
- dopravní obslužnost IDS JMK
- oprava místních komunikací, posyp, zimní pohotovost, dopr. značení
- oprava dešťového kanálu u kostela
- oprava kříže
- oprava střechy OÚ Dyje, opravy PC
- odpady (nebezpečný, komunální, papír, plast, sklo, bioodpad, nádoby)
- výdaje na pojištění
- běžné výdaje (materiál, energie, služby, občerstvení, PHM) na zajištění chodu obce
- výdaje na hřiště (hnojivo, materiál, služby, PHM, elek.energie, čerpadlo, opravy traktůrek)
- výdaje hospoda (energie, pojištění)
- výdaje na platy, odměny ZO, odvody SP a ZP, úraz.pojištění
- dohody o PP (hřiště, OÚ, kultura, hřbitov, kronika)
- výdaje na volby do KZ a Senátu
- neinvestiční transfery a dary nezisk.org., podnik. subjektům, fyzic. osobám
- Dětský den
- neinvestiční transfery obcím, veřejným rozpočtům, DSO
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24.791,-- Kč
32.983,-- Kč
23.850,-- Kč
533.389,92Kč
653.884,--Kč
203.435,-- Kč
1.345.143,50Kč
577.369,31Kč
14.593,-- Kč
833.815,59Kč
329.689,79Kč
56.562,03Kč
2.209.568,-- Kč
82.100,-- Kč
29.165,-- Kč
453.122,-- Kč
8.000,-- Kč
60.757,-- Kč

- daň za obec
- vratka volby, konané v roce 2019

62.320,-- Kč
13.241,-- Kč

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

Podrobnější rozepsání příjmů a výdajů roku 2020 bylo projednáno na zasedání zastupitelstva obce
dne 28.1.2021 v bodu č. 19.

3. Údaje o stavu a vývoji finančních prostředků a majetku obce v roce 2020
13 736 909,98 Kč
2 416 387,73 Kč
16 153 297,71 Kč

Výsledek hospodaření k 31.12.2019
Saldo příjmů a výdajů k 31.12.2020
Výsledek hospodaření k 31.12.2020
Stav finančních prostředků k 31.12.2020 v Kč
231 0041 – ZBÚ u Komerční banky
231 0050 – ZBÚ u ČNB
Pokladna CZK

13.861.250,33 Kč
2.291.047,38 Kč
1000,-- Kč

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

Obec Dyje nemá zřízen další bankovní účet.
Obec Dyje nečerpá žádný úvěr, ani půjčku.

4. Majetek
Inventarizace majetku k 31.12.2020
Na základě Plánu inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce za rok 2020, který stanovil starosta
obce dne 26.11.2020. Byla provedena inventarizace fyzická a dokladová se stavem k 31.12.2020: inventura fyzická
ukončena 22.1.2021, inventura dokladová ukončena 25.1.2021. Byly vypracovány inventurní soupisy majetku a přílohy
k inventarizačním položkám, včetně soupisu pohledávek a závazků a přiloženy výpisy z KN: LV 10001, LV 1005 ze dne
31.12.2020. Nebyly evidovány žádné inventurní rozdíly: přebývající nebo chybějící majetek.
Ústřední inventarizační komise předala Inventarizační zprávu starostovi dne 4.2.2021. Stav inventarizace
k 31.12.2020 byl projednán a schválen v ZO dne 25.2.2021 v bodu č. 12.
Přehled o pohybu majetku obce Dyje v roce 2020

Druh majetku

Pořízeno
vlastní zdroje

Kiosek s pergolou (hřiště)
Čerpadlo PEDROLO (hřiště)
Mobilní telefon NOKIA
Psací stůl PICASSO (knihovna)
Stojan s dávkovačem dezinfekce
Rekonstrukce VO LED lampy
Kanc. křeslo PRESIDENT (knihovna)
Laserová tiskárna KYOCERA
Mobil. telefon SAMSUNG
Kopírka TOSHIBA
Veřejné osvětlení – lampy VO
Pozemek p.č. KN 27/8 k.ú.Dyje
Pozemek p.č. KN 78/5 k.ú.Dyje
Pozemek p.č. KN 1930 k.ú.Dyje
Pozemek p.č. KN 1931 k.ú.Dyje
Pozemek p.č. KN 1932 k.ú.Dyje
Pozemek p.č. KN 329/42 k.ú.Dyje
Pozemek p.č. KN 2521/10 k.ú.Dyje

(Kč)
Dotace,
příspěvek

Vyřazeno z důvodu
Bezúplatně,
směna

nefunkčnost

prodeje

(Kč)
daru, směny,
bezúp.převod

70.000,00
31.000,00
1.795,00
3.999,00
6.592,00
1.537.329,20
1.449,00
8.458,00
1.800,00
28.853,00
323.400,00
392,04
310,00
27.960,00
27.960,00
34.020,00
560,00
3298,70

Nedokončený DHM:
- projekt cyklostezka
- projekt na chodník od RD čp. 6 po chatu ev. 540

131.890,-- Kč
24.200,-- Kč

5. Poskytnuté transfery obcím a veřejným rozpočtům územní úrovně a příspěvky, dary
neziskovým organizacím, fyzickým osobám
Obec Dyje je členem těchto sdružení a poskytla jim roční příspěvek ve výši:
- Zájmové sdružení VaK Znojemsko
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5.000,-- Kč

Obec Dyje uhradila částku na neinvestiční výdaje ve výši:
- Základní škola Tasovice pro školní jídelnu
Obec Dyje na základě Veřejnoprávní smlouvy s Městem Znojmem:
- za odhlášení z trvalého pobytu, přestupky
Obec Dyje uhradila příspěvek na sociální terénní služby Městu Znojmo
Obec Dyje uhradila příspěvek na dopravní obslužnost IDS JMK

24.930,-- Kč
8.500,-- Kč
22.327,-- Kč
23.850,-- Kč

Obec Dyje poskytla neinvestiční transfery a dary v roce 2020 těmto organizacím, fyzickým osobám:
- dotace TJ Sokol Dyje
300.000,-- Kč
- dotace Římskokatolická farnost Dyje
30.000,-- Kč
- dar Asociace žen Dyje
16.000,-- Kč
- dar Linka bezpečí, z.s.
3.000,-- Kč
- dar Oblastní charita Znojmo
5.000,-- Kč
- poskytnuté transfery občanům (porodné, pohřebné, pastelkovné)
66.000,-- Kč
- finanční dar pro Stelku
5.000,-- Kč
- finanční dar Ďuriš J.
16.000,-- Kč
- dar na ples ZŠ Tasovice
1.999,-- Kč
- věcné dary občanům – narozeniny
8.385,-- Kč
- příspěvek Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
488,-- Kč
- členské příspěvky SDH
1.250,-- Kč

Vyúčtování transferů poskytnutých z rozpočtu obce
Příjemce

IČ

Římskokatolická
farnost Dyje

65764994

TJ SOKOL Dyje

45671494

Občané

Datum nar.

Účel

§ / položka

Rozpočet

Skutečnost

Vyplaceno

%

Neinvestiční transfer na
opravy interiéru kostela

3330 /5223

30.000

30.000,00

30.000,00

100,00

Neinvestiční transfer na
činnost fotbalového oddílu
VPS – individuální dotace
porodné, pohřebné,
pastelkovné

3419 /5222

300.000

300.000,00

300.000,00

100,00

4339 /5493

95.000

66.000,00

66.000,00

69,47

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům územní úrovně
Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce v Kč:
Poskytovatel

ÚZ

Účel
Účelová neinvestiční dotace na
volby do zastupitelstev krajů
s Sentu PČR

Položka

Rozpočet

Skutečnost

Čerpání

%

Všeobecná

98193

4111

47.000

47.000,00

29.165,00

62,05

98024

Jednorázový příspěvek obcím

4111

615.000

615.000,00

615.000,00

100,00

Jihomoravský
kraj
Ministerstvo
průmyslu a
obchodu

00617

Neinvestiční přijatý transfer

4122

240.000

240.000,00

240.000,00

100,00

22500

Investiční transfer

4216

683.900

683.901,00

683.901,00

100,00

Úřad práce

13101

Aktivní politika zaměstnanosti

4116

75.000

75.000,00

75.000,00

100,00

Neinvestiční transfer ze SR
v rámci souhrnného finančního
vztahu

4112

107.800

107.800,00

107.800,00

100,00

pokladní správa

Všeobecná
pokladní správa

Všeobecná
pokladní správa

Transfery přijaté v roce 2020 činily celkem

1.768.701,00 Kč

Dne 16.1.2020 byly prostřednictvím Jihomoravského kraje do státního rozpočtu vráceny nevyčerpané
prostředky z finančního vypořádání voleb konaných v roce 2019:
*pod UZ 98348 částka 13.241,00 Kč
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontroly - oddělení
přezkumu obcí, BRNO, na základě žádosti obce ze dne 20.2.2020.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 30.7.2020 dílčí přezkoumání a dne
4.2.2021 konečné přezkoumání - zpracování závěrečné zprávy, která v bodě C. zní:
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Závěr:

I. při přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2020 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
II. při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2020 je přílohou č. 1
k závěrečnému účtu.
8. Vedení účetnictví
Obec Dyje zpracovává účetnictví programem GORDIC s.r.o. Jihlava a vede účetnictví v plném rozsahu.
Obec Dyje v roce 2020 neprovozovala hospodářskou činnost a nebyla plátcem DPH.
Obec Dyje v roce 2020 neměla vytvořen žádný fond.
Obec Dyje nemá zřízenou příspěvkovou organizaci.
V Dyji dne 12.5.2021
Vypracovala: Ivona Bětíková, účetní

Předkládá starosta obce: Jiří Staněk

…………………………………………

.………………………………….………

Příloha:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2020
2. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce za r. 2020 (výkaz FIN 2-12 za 12/2020)
Vzhledem k obsáhlosti přílohy č. 2 je Příloha k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu Dyje a zveřejněna
v plném rozsahu způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce OÚ na odkaze
https://www.obec-dyje.cz/uredni-deska.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2020 mohou občané uplatnit
písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání ZO konaném dne 27.05.2021
v 17.00 hodin na obecním úřadě.
Vyvěšeno dne:

Na elektronické úřední desce zveřejněno:
od 13.05.2021 do 28.05.2021

13.05.2021

Sňato dne:

9. Projednání závěrečného účtu obce
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Dyje za rok 2020
včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku
přezkoumání hospodaření obce, a to bez výhrad.

Po projednání a schválení návrhu Závěrečného účtu zastupitelstvem obce Dyje se
tento návrh stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE DYJE ZA ROK 2020.

……………………………..
místostarosta obce

……………………………
starosta obce

Závěrečný účet obce Dyje je zveřejněn na https://www.obec-dyje.cz/verejnedokumenty/rozpoctoveho-hospodareni až do schválení závěrečného účtu za následující rok.
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