Obec Růžová
Růžová č.p.30 ~ 405 02 Růžová
Telefon 0412-553102
IČO: 00556017

e-mail: obec.ruzova@atlas.cz
Datová schránka: smcbpg7

Návrh závěrečného účtu Obce Růžová za rok 2020
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o organizaci:
Název: Obec Růžová
Adresa: Růžová 30 , 405 02 Růžová
IČ: 00556017
Právní forma: Územně samosprávný celek (ÚSC )
Starostka obce: Helena Křížková
Sestavení ZÚ: Irena Kudynová
Telefon: 412 553 102
E-mail: obec.ruzova@atlas.cz
Web: www.obec-ruzova.cz
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu zpracován na rok 2019-2023.
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 zpracován v třídění dle rozpočtové skladby. Zveřejněn na úřední desce i
způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 11 zákona č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů od
21.11.2019 do 16.12.2019. Rozpočet obce schválen dne 16.12.2019.
V tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje po konsolidaci, kterou byly vyloučeny vzájemné vztahy příjmů a
výdajů v organizaci a v rámci jiných ÚSC – např. převody mezi vlastními účty a fondy.
1.1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
PŘÍJMY po konsolidaci
Název

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

Plnění v
%

8 783 000,00

9 124 200,00

9 119 604,02

99,95
99,06

979 000,00

1 209 700,00

1 198 364,51

1 000 000,00

1 289 000,00

1 288 174,00

99,94

Třída 4 - Přijaté transfery

12 079 000,00

9 056 368,30

9 056 368,26

100,00

Příjmy celkem

22 841 000,00

20 679 268,30

20 662 510,79

99,92

0,00

286 700,00

286 700,00

100,00

Třída 3 - Kapitálové příjmy

Konsolidace příjmů
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VÝDAJE po konsolidaci
Název

Schválený rozpočet

Třída 5 - Běžné výdaje

Výsledek od počátku
roku

Rozpočet po změnách

Plnění v
%

9 203 000,00

16 124 830,96

16 055 213,15

99,57

Třída 6 - Kapitálové výdaje

18 200 000,00

17 542 019,13

17 127 325,02

97,64

Výdaje celkem

27 403 000,00

33 666 850,09

33 182 538,17

98,56

0,00

286 700,00

286 700,00

100,00

Konsolidace výdajů

FINANCOVÁNÍ

Název

Schválený rozpočet

Výsledek od počátku
roku

Rozpočet po změnách

Plnění v
%

Krátkodobé financování z tuzemska

-389 000,00

3 224 609,73

2 756 615,76

85,49

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů
státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)

-389 000,00

3 224 609,73

2 756 615,76

85,49

Dlouhodobé financování z tuzemska

4 951 000,00

9 762 972,06

9 763 411,62

100,00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

6 000 000,00

10 835 972,06

10 835 972,06

100,00

-1 049 000,00

-1 073 000,00

-1 072 560,44

99,96

Krátkodobé financování ze zahraničí

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé financování ze zahraničí

0,00

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)

Opravné položky k peněžním operacím

0,00

0,00

0,00

0,00

F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)

4 562 000,00

12 987 581,79

12 520 027,38

96,40

1.2. Rozpočtová opatření:
V období leden-prosinec 2020 obec provedla celkem 9 rozpočtových opatření, v celkové částce navýšení P a V o
mínus 8.425.581,79 Kč, které byly projednány a schváleny takto:
Přehled uzavřených rozpočtových změn za období 01.2020 - 12.2020
Datum

Číslo

Období

Změna

schválení

usnesení

2.2020

Rozpočtov é opatření č. 1

28.02.2020

1/20

3.2020

Rozpočtov é opatření č. 2

31.03.2020

5.2020

Rozpočtov é opatření č. 3

5.2020
6.2020

SOUČET
Příjmy

Výdaje

Financování

-4 224 000,00

2 545 220,00

6 769 220,00

21/20

-78 000,00

30 000,00

108 000,00

07.05.2020

22/20

5 172 000,00

9 541 000,00

4 369 000,00

Rozpočtov é opatření č. 4

29.05.2020

33/20

-510 000,00

155 000,00

665 000,00

Rozpočtov é opatření č. 5

30.06.2020

56/20

95 000,00

149 000,00

54 000,00

8.2020

Rozpočtov é opatření č. 6

31.08.2020

57/20

90 500,00

522 000,00

431 500,00

9.2020

Rozpočtov é opatření č. 7

03.09.2020

58/20

-2 908 187,70

-6 391 221,93

-3 483 034,23

11.2020

Rozpočtov é opatření č. 8

11.11.2020

75/20

463 200,00

112 928,02

-350 271,98

12.2020

Rozpočtov é opatření č. 9

16.12.2020

95/20

-262 244,00

-400 076,00

-137 832,00

-2 161 731,70

6 263 850,09

8 425 581,79

CELKEM:

Rozpočtové změny byly zapracovány do finančního výkazu FIN 2-12M.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní ( FIN 2-12).
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1.3.Bankovní účty a pokladna:
K 11.3.2013 byl zřízen nový bankovní účet obce u České národní banky – č.ú. 94-4312431/0710 – pro příjem
finančních prostředků ze státního rozpočtu. Obec účet nepoužívá k běžným bankovním operacím, příjmy z něho
převádí dle potřeby na účet u České spořitelny, a.s.

1.3.1. Účty běžných účtů:

SU AU
231 0010 č.ú. 921403349/0800
Základní běžný účet u ČS a.s.
231 0011 č.ú. 94-4312431/0710
Základní běžný účet u ČNB
Kč
Stav běžných účtů obce celkem k 31.12.2020:

2.383 093,06 Kč
4.181 788,79 Kč
6 564 881,85 Kč

1.3.2.Účty fondů:

SU AU
236 0120 č.ú. 981224-921403349/0800

Fond rozvoje bydlení

9 703,58 Kč

Stav účtů fondů celkem k 31.12.2020:
9 703,58 Kč
======================================================

1.3.3. Pokladna:

SU AU
261 0990 Pokladna

50 586,00 Kč

1.3.4.Účty úvěru:

SU AU
451 0200 č.ú. 495100109/0800

Dlouhodobý úvěr

17.684 285,37Kč

Stav úvěrového účtů celkem k 31.12.2020:

17.684 285,37Kč

1.4.Hospodaření s majetkem:
Plán inventur byl vydán 16.12.2020.
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek proběhla v řádných termínech.
Závěr inventarizace byl zpracován hlavní inventarizační komisí dne 29.1.2021 a projednán ZO dne 17.3.2021
č.us.3/21.
Vyřazen v roce 2020 byl majetek prodaný a zlikvidovaný na základě schválené inventarizace roku 2019.
Rekapitulace vybraných pohybů majetku:
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Majetek

Název majetkového účtu

Počáteční stav k
Změna stavu
1.1. (přírůstek+/úbytek-

Konečný stav k
31.12

Dlouhodobý nehm otný m ajetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

66 962,00
487 550,00

0,00
0,00

66 962,00
487 550,00

84 169 218,52
3 053 801,30
2 210 335,77

42 350,00
236 510,00
108 973,50

84 211 568,52
3 290 311,30
2 319 309,27

12 025 050,31

-265 861,99

11 759 188,32

71 098 965,70

15 835 463,24

86 934 428,94

1 351 000,00

0,00

1 351 000,00

-66 962,00
-221 931,00

0,00
-15 432,00

-66 962,00
-237 363,00

-18 223 362,69
-1 218 030,98
-2 210 335,77

-1 626 768,00
-125 093,00
-108 973,50

-19 850 130,69
-1 343 123,98
-2 319 309,27

49 496,88

-1 714,37

47 782,51

Dlouhodobý hm otný m ajetek odepisovaný
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hm otný m ajetek neodepisovaný
Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý m ajetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční m ajetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobém u nehm otném u m ajetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobém u hm otném u m ajetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Zboží a ostatní zásoby
Zboží na skladě

Majetek byl účtován přes pořízení na účtu 042, z kterého byl převeden na majetkové účty SU 021
Vyřazený dlouhodobý majetek :
SU 031 – došlo k prodeji několika pozemků nebo jejich částí v celkové částce 265.861,99 Kč.

Nedokončený majetek na účtu 042:
042 000 Nedokončený DNM-DPS
042 200 Polopodzemní kontejnery
042 400 Kanalizace + ČOV
042 410 Kanalizace – věcné břemeno

665 651,60
30 000,00
85 826 477,34
412 300,00

042

86 934 428,94

CELKEM:

K 31.12.2011 bylo provedeno dooprávkování majetku. Od roku 2012 je majetek odepisován podle odpisového
plánu.
Inventarizace je k nahlédnutí na obecním úřadu.
V roce 2020 byl uskutečněn 1 nákup pozemku kupní smlouvou , 12 prodejů pozemků kupní smlouvou . Vše
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.
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2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
2.1. Fond rozvoje bydlení SU 419 AU 0120-0130
Stav k 31.12.2020 : 9 703,58 Kč ( je tvořeno : bankovní účet fondu SU 236 AU 0120
Tvorba a čerpání tohoto fondu je upraveno Vyhláškou č.2/2000 – o vytvoření a použití účelového fondu na
opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území obce Růžová, schváleno ZO dne 16.6.2000.
V roce 2020 nebyla poskytnuta půjčka. Všechny dříve poskytnuté půjčky jsou řádně spláceny.
3)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
3.1. Dotace a transfery ( pol.4xxx)
Dotace a transfery do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 44.611.816,12Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Použité zkratky: MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí, ÚK –Ústecký kraj, MŽP – ministerstvo životního prostředí, MMRministerstvo pro místní rozvoj, SFŽP- Státní fond životního prostředí, SR VPS– státní rozpočet-všeobecné pokladní správa, MZEministerstvo zemědělství

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Investiční transfery

Uz

Poskytov
Název
atel

Poskytnuto k
31.12.

Použito k
31.12.

Vratka při
Vratka v
fin.
průběhu roku
vypořádání

15974
90992

MŽP ČR Výstavba kanalizace a ČOV
SFŽP
Výstavba kanalizace+ ČOV

2.435.911,33
191.052,00

2.435.911,33
191.052,00

0.00
0.00

0.00
0.00

Celkem

2.626.963,33

2.626.963,33

0.00

0.00

Neinvestiční transfery
Uz

Poskytov
Název
atel

29030

MPSV
ČR
MZE

98024

SR VPS

90002
90103

SFŽP
SFŽP

98193

MF ČR

13013

Poskytnuto k Použito k
31.12.
31.12.

Vratka při
Vratka v
fin.
průběhu roku
vypořádání

Operační program Zaměstnanost EU

104.000,00

104.000,00

0.00

0.00

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
Kompenzační bonus v souvislosti SARS
CoV-2
Infrastruktura v obci Růžová
Kotlíkový specialista
Účelové dotace na výdaje spojené s
volbami do Zastupitelstev kraje a 1/3
Senátu

132.816,00

132.816,00

0,00

0,00

697.500,00

697.500,00

0.00

0.00

4.997.488,94
40.000,00

4.997.488,94
40.000,00

0.00
0,00

0,00
0,00

47.000,00

33.153,02

0.00

13.846,98

6 018 804,94

6 004 957,96

0.00

13.846,98

Celkem
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3.2. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům příspěvku z rozpočtu obce
Obec Růžová je členem dobrovolného svazku obcí Českého Švýcarska, Svazu měst a obcí , Český Sever
Poskytnutý příspěvek
Svaz měst a obcí
3 879,94
Svazek obcí Českého Švýcarska
5 660,00

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě dílčího přezkoumání hospodaření
a výsledku konečného přezkoumání hospodaření.
Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Ústeckého kraje ve dnech 10.11.2020 a 4.5.2021 na základě
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění novel. Přezkoumání vykonali :Žaneta Kropáčová – kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Ing.Hedvika
Feixová – kontrolor.
Závěr zprávy:
I. Při přezkoumání hospodaření Obce Růžová za rok 2020 byly zjištěny závažné chyby a nedostatky ( § 10
odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.):
c4)
porušení povinnosti
Předmět : zákon č.420/2004 Sb.§ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
§ 219 odst.3 – Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečné uhrazené ceny za plnění
smlouvy v souladu se zákonem.
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce( dále jen VZMR) na akci,,Infrastruktura v obci
Růžová“(komunikace Nový Svět), Smlouva o dílo č. 13-0713A/20 byla uzavřena dne 29.6.2020.
Předložena faktura přijatá č.DF-00146/2020 ze dne 13.8.2020 včetně zaúčtování a její následná úhrada,
- bankovním převodem České Spořitelny, a.s. dne 14.9.2020, účetní doklad č.ZBU-00045/2020 ve
výši 774.609,76Kč
- bankovním převodem České národní banky dne 29.9.2020, účetní doklad č.CNB-00027/2020 ve
výši 4.947.491,-Kč
- vrácení přeplatku na účet obce ve výši 2,-Kč bankovním převodem České národní banky dne
5.10.2020, účetní doklad č.CNB-00029/2020.
Výše částky uvedená ve smlouvě o dílo souhlasilo s částkou uvedenou na soupisu prací a dále
s částkou uvedenou na přijaté faktuře i její úhradě. Výše skutečné uhrazené ceny byla zveřejněna dne
4.3.2021, tím obec nedodržela § 219 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
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II.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm.a)
zákona č.420/2004 Sb., která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III.
Při přezkoumání hospodaření obce Růžová za rok 2020 byly zjištěny dle ustanovení §
10,odst.4b) zákona č.420/2004 Sb. následující podíly:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

1,29%

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

6,78 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00%

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Růžová za rok 2020
bylo ověřeno dle § 17 zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního celku
překročil průměr jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky o částku 1.829.909,00 Kč.
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a odborné posouzení
předložených dokladů dne 4.5.2021
Součástí závěrečného účtu je,,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce“ provedená Krajským úřadem
Ústeckého kraje a je k nahlédnutí na obecním úřadě a zveřejněna na internetových stránkách - www.obecruzova.cz
(úřední deska a po svěšení archiv úřední desky)
5) Doplňující údaje k závěrečnému účtu:
5.1. Veřejné zakázky
Obec v roce 2020 vyhlásila jen veřejné zakázky malého rozsahu.
Název VZ

Pořadové
číslo

Místo zveřejnění

Vítězná firma

Infrastruktura v obci
Růžová

1

Smlouva o dílo ze dne 29.6.2020 , s
povinnosti zveřejnění

PORR, a.s.
IČ: 43005560

6)Výsledek hospodaření obce
Výsledek hospodaření obce je rozdíl mezi náklady (účty 5XX) a výnosy (účty 6XX) roku 2019 ve výkazu zisku a
ztráty.
Výsledek hospodaření obce za rok 2020 : + 518.646,78 Kč
Shrnutí nejvýznamnějších rozdílů mezi výsledkem hospodaření ( účetnictví – náklady a výnosy ) a stavem salda příjmů a
výdajů ( rozpočet- příjmy a výdaje):
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1. Nejvýznamnější rozdíl činí to, že do nákladů (5xx) nevstupují výdaje na pořízení dlouhodobého majetku (třída 0), ale
výdajem rozpočtu jsou. Naopak do nákladů vstupuje vyřazení majetku v případě prodeje nebo škody( např. účty není
výdajem.
2. Do nákladů jdou i předpisy závazků – přijatá plnění služeb a zboží, ale pokud máme závazek, znamená to, že není
uhrazen, tedy nebyl ve výdajích ( výdajem bude až v následujícím období).
3. Do výnosů jdou i předpisy pohledávek – vydaná plnění služeb a zboží, ale pokud máme pohledávku , znamená to, že
není platba přijatá na účet – tedy není v příjmech ( příjmem bude až v následujícím období).
4. Nákup i prodej s DPH a přenesená daňová povinnost: v rozpočtu celá částka a v účetnictví částka bez DPH ( v případě
kdy je obec plátcem).
5. Do nákladů nevstupují zásoby, ceniny – jsou na účtech oběžných aktiv (1xx,263…), ale uhrazeny ve výdajích byly.
6. Do výnosů nevstupují dotace na pořízení dlouhodobého majetku – účet 403, ale v příjmech (dotace RS položky 4xxx)
jsou.
7. Na VH má vliv i opravná položka k pohledávkám, která se však v toku hotovosti neprojeví.

7) Účetní závěrka a výkaznictví:
Od roku 2012 se na základě novely zákona o účetnictví schvaluje účetní závěrka obcí. Obec má od roku 2014
schválenu vnitřní směrnici k předkládání účetní závěrky.
Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena : 25.6.2014
Účetní závěrka za rok 2014 byla schválena :12.6.2015
Účetní závěrka za rok 2015 byla schválena :13.6.2016
Účetní závěrka za rok 2016 byla schválena :23.6.2017
Účetní závěrka za rok 2017 byla schválena :8.6.2018
Účetní závěrka za rok 2018 byla schválena :7.6.2019
Účetní závěrka za rok 2019 byla schválena :7.5.2020
Účetní závěrka za rok 2020 bude schvalována v roce 2021
Obec vytváří
1) Výkaz FIN 2-12 – hodnocení plnění rozpočtu – většinou měsíčně
2) Rozvaha - čtvrtletně
3) Zisk a ztráta - čtvrtletně
4) Příloha - čtvrtletně
Obec povinnost odevzdání výkazů do CSÚIS splnila v termínech určených krajským úřadem Ústeckého
kraje a jeho prostřednictvím.
Obec nevytváří výkaz o finančních tocích
Obec nevytváří Pomocný analytický přehled (PAP)
Výkazy 1-4 za 12/2020 jsou součástí účetní závěrky a přílohou závěrečného účtu. Pro svou obsažnost jsou
k nahlédnutí na obecním úřadu nebo internetových stránkách obce www.obec-ruzova.cz
( úřední deska a po svěšení archiv úřední desky).
Dalšími podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2020 je:
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
- Inventarizační zpráva za rok 2020
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V Růžové dne 11.5.2021
Sestavil: Irena Kudynová
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu a internetových stránkách na www.obec-ruzova.cz
od 11.5.2021
do:
Projednáno Zastupitelstvem obce Růžová dne:

Návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a závěrečný účet
obce za rok 2020 včetně zprávy Krajského úřadu Ústeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020, a to bez výhrad.
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