Obec Sušice
Sušice 63,
751 11 Radslavice
IČO 00636606

SCHVÁLENÝ
Závěrečný účet Obce Sušice za rok 2020
V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů je předkládán ke schválení v Zastupitelstvu obce Sušice tento
„Závěrečný účet Obce Sušice za rok 2020“
Při sestavování rozpočtu na rok 2020 se vycházelo z rozpočtového výhledu na rok 20182022 schváleného zastupitelstvem obce Sušice dne 7.12.2017.V oblasti daňových příjmů se
vycházelo z plnění rozpočtu roku 2019. Zastupitelstvo obce Sušice schválilo rozpočet obce
Sušice na rok 2020 dne 30.12.2019 jako vyrovnaný v celkovém objemu příjmů i výdajů
6 786 000,- Kč. V roce 2020 bylo schválených 11 rozpočtových opatření kterými se zvýšil
rozpočet na 11 499 200,- Kč.
Dle výsledku hospodaření obce k 31.12.2020 činily skutečné příjmy 7 504 466,31 Kč a
skutečné výdaje činily 9 585 207,76 Kč. Obec Sušice hospodařila se ziskem 579 626,37 Kč
PŘÍJMY:
Třída 1
Daňové příjmy
Třída 2
Nedaňové příjmy
Třída 3
Kapitálové příjmy
Třída 4
Přijaté dotace
Celkem příjmy

Plán
5 840 200,-760 000,-10 000,-175 800,-6 786 000,--

VÝDAJE:
Třída 5
Běžné výdaje
Třída 6
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje

Plán
5 054 000,-1 732 000,-6 786 000,--

Třída 8 – Financování nepokrytých výdajů

Změny
5 400 200,-1 108 550,-10 000,-1 508 118,79
8 026 868,79
Změny
7 559 200,-3 940 000,-11 499 200,-3 472 331,21

Hospodaření obce (rozdíl mezi příjmy a výdaji) k 31.12.2020:
Příjmy k 31.12.2020
Výdaje k 31.12.2020
Rozdíl

7 504 466,31 Kč
9 585 207,76 Kč
2 080 741,45 Kč

Skutečnost
4 753 233,65
921 156,87
0,-1 830 075,79
7 504 466,31
Skutečnost
6 197 777,38
3 387 430,38
9 585 207,76
2 080 741,45

Zůstatek na BÚ k 31.12.2019
Zůstatek na ČNBÚ k 31.12.2019
Zůstatek na BÚ k 31.12.2020
Zůstatek na ČNBÚ k 31.12.2020
Rozdíl

4 802 779,40 Kč
250 517,05 Kč
1 922 153,76 Kč
1 050 401,24 Kč
2 080 741,45 Kč

Hotovost v pokladně k 31.12.2019 . . . . . . . .. .0,- Kč
Hotovost v pokladně k 31.12.2020 . . . . . . . . .0,- Kč

Údaje o plnění rozpočtu o výši příjmů výdajů a o dalších operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby – viz „Výkaz o plnění rozpočtu“ FIN 2 – 12 za rok 2020.
Obec hospodařila v průběhu roku 2020 podle schváleného rozpočtu a schválených
rozpočtových opatření.U daňových příjmů došlo oproti předpokladu ke snížení o 440 000,-Kč,
bylo nahrazeno příspěvkem od státu ve výši 410 000,-. Po odečtení položky převodu prostředků
mezi vlastními účty ve výnosech a nákladech jsou vlastními položkami, které zvyšují či snižují
výnosy i náklady: u daňových příjmů se jedná o snížení daně z příjmů fyzických osob 130 000,Kč, daň z příjmů právnických osob 110 000,-Kč, DPH 200 000,-Kč.
U kapitálových příjmů došlo ke zvýšení o 263 000,- Kč za pronájem pozemků a věcné břemeno.
Obec v průběhu roku přijala dotace v celkové výši 952 318,- Kč. Z toho 30 000,- Kč bylo
na pořízení knihy o pravěkém až středověkém osídlení v katastru obce Sušice, dotace byla
proúčtována v plné výši.
35 000,- Kč bylo určeno na pořízení dataprojektoru, dotace byla proúčtována ve výši 34 910,-Kč,
vráceno bylo 90,- Kč - 26.1.2021.
500 000,- Kč na rekonstrukci tenisového kurtu, dotace byla proúčtována ve výši 349 213,23 Kč,
vraceno bylo 150 786,77 Kč – 8.1.2021.
340 318,79 Kč na revitalizace ovocného stromořadí, dotace byla proúčtována v plné výši.
47 000,- Kč bylo určeno na krajské a senátní volby, skutečně použito bylo 35 223,- Kč. Vratka
činila 11 777,- Kč a byla vrácena 26.1.2021.
Ostatní účelové dotace určené pro rok 2020 byly v termínu vyúčtovány a použity pro stanovený
účel. Běžné výdaje obce byly v průběhu roku sníženy v drobných částkách na různých kapitolách
a položkách. Výdaje byly z důvodu rekonstrukce ČOV vyšší než příjmy. Dotační příjem bude až
v následujícím roce.
Přijaté dotace v roce 2020:
Položka UZ účel dotace
4111
4111
4112
4116
4122
4122
4122

přijatá dotace

čerpání

vratka

98 193 neinv.př. transf. SR volby kra +senátní volby 47 000,35 223,- 11 777,98 024 neinv.př. transf. Z všeob.pokladny SR
410 000,neinv.př. transf.ze SR v rámci dot. vztahu
73 500,15 011 neinv.př.transfza st.rozpočtu stromořadí
340 318,79
443 neinv.př. transf od krajů tenisový kurt
500 000,- 349 213,23 150 786,77
555 neinv.př. transf od krajů kniha hist. osídlení 30 000,655 neinv.př. transf od krajů dataprojektor
35 000,34 910,90,-

Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce v roce 2020
5222 – poskytnutý neinv. transfer spolkům ČSV
5 000,5229 – poskytnutý neinv. transfer nezisk.org. Veselka
30 000,5229 - poskytnutý neinv. transfer MAS MB
3 270,5329 – poskytnutý neinv. transfer DSO MB a MP
10 137,5321 – poskytnutý neinv.transfer městu Přerovu Výkon státní správy
2 800,5331 - poskytnuté příspěvky PO (na provoz MŠ a ŠJ Sušice)
267 000,5339 – poskytnutý dar DAS Pavlovice, SSMP, Radkova Lhota
9 000,5339 – poskytnutý neinv. transfer KIDSOK dopr. obslužnost
48 600,Inventarizace majetku obce:
Ke dni 31.12.2020 byla provedena řádná inventarizace majetku obce.
Skutečný stav majetku byl zjištěn fyzickou a dokladovou inventurou a byly pořízeny
inventurní soupisy.
Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi stavem skutečným a evidovaným.
Zápisy z provedené inventarizace byly vyhotoveny a podepsány jmenovanou
inventarizační komisí a odpovědnými osobami.
Rozbor hospodaření příspěvkové organizace „MŠ Sušice“ v roce 2020
Obec má zřízenou vlastní příspěvkovou organizaci „Mateřskou školu Sušice“
V roce 2020 jí byly z rozpočtu převedeny finanční prostředky na úhradu neinvestičních nákladů
v celkové výši 267 000,- Kč.
Čerpání prostředků na provoz Mateřské školy bylo průběžně kontrolováno.
Dle výkazu zisku a ztrát k 31.12.2020 vykazovala tato PO zisk v hlavní činnosti 415,96 Kč a v
hospodářské činnosti 83,28 Kč. ZO schválilo ponechání těchto prostředků PO a jejich převedení
do rezervního fondu ve výši 249,62 Kč a fondu odměn ve výši 249,62 Kč
Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce Sušice za rok 2020 bylo provedeno v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., pracovníky kontrolního oddělení Krajského úřadu pro Olomoucký kraj. Toto
přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno ve dvou termínech: dílčí přezkoumání bylo
provedeno dne 29.9.2020 a závěrečné přezkoumání hospodaření obce dne 24.-25.2.2021.
O výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena zpráva, která je přílohou
k Závěrečnému účtu.
Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V Sušicích

8. dubna 2021

Zpracovala: Bc. Jana Dostálová
Ing. Bohumil Gibala
starosta
Vyvěšeno:
Sejmuto:

30.dubna 2021

Přílohy k závěrečnému účtu Obce Sušice za rok 2020:
•
•
•
•
•

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2020
Rozvaha výkaz aktiv a pasiv k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020
Příloha účetní uzávěrky za rok 2020
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Přílohy k závěrečnému účtu MŠ Sušice za rok 2020:
•
•
•

Rozvaha výkaz aktiv a pasiv k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020
Příloha účetní uzávěrky za rok 2020

