Obec Pertoltice, Pertoltice 54, 285 22 Zruč nad Sázavou

Účetní závěrka za rok 2020
Dle zákona o účetnictví, předkládáme zastupitelstvu obce Účetní závěrku obce Pertoltice za
rok 2020.
Součástí účetní závěrky jsou:
Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2020
Rozvaha k 31. 12. 2020
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2020
Příloha k 31. 12. 2020
Kopie inventarizační zprávy
Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2020
Plnění rozpočtu za rok 2020
Rozpočet obce byl schválen vyrovnaný. Na straně příjmů i výdajů byl schválený rozpočet
obce ve výši 5.009.600,- Kč. Schválen byl zastupitelstvem obce dne 30. 12. 2019. V průběhu
roku byl upravován 6 rozpočtovými opatřeními a změnami rozpisu, které schvalovalo
zastupitelstvo obce. Celkem se jednalo o 6 rozpočtových opatření a žádnou změnu rozpisu
rozpočtu.
Skutečnost roku 2020 byla:
na straně příjmů ve výši 6.411.607,56 Kč
na straně výdajů ve výši 4.183.969,75 Kč
Stav bankovního účtu k 1. 1. 2020 byl 4.520.603,94 Kč, stav tohoto účtu k 31. 12. 2020 byl ve
výši 6.733.682,25 Kč. Jedná se o součet stavu účtu u KB Kutná Hora i ČNB Praha. Celkově
došlo ke zvýšení finančních prostředků na účtu o výši 2.213.078,31 Kč.
Celkový výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2020 byl 2.172.978,46 Kč. Z toho
z hlavní činnosti byl výsledek hospodaření 2.187.563,55 Kč a z hospodářské činnosti
-14.585,09 Kč /ztráta/.
Obec provozuje hospodářskou činnost na tyto činnosti:
Autodoprava
Příjmy z autodopravy byly ve výši 4.611,57 Kč a náklady na autodopravu činily 25.213,17 Kč.
Celková ztráta z této činnosti byla 20.601,60 Kč. Náklady jsou složeny z 4.743,60 Kč za PHM
a náhradní díly, 15.858 Kč mzdové náklady včetně pojištění.
Pohostinství
Výnosy z pohostinství za rok 2020 činily 293.870,24 Kč a náklady na nákup zboží a celý
provoz pohostinství byly ve výši 287.853,73 Kč. Zisk z této činnosti byl ve výši 6.016,51 Kč.

Z částky nákladů se jedná z větší části o nákup zboží ve výši 265.800,24 Kč, mzdové náklady
16.190,- Kč, elektrika 2.603,50 Kč, 1.259,08 Kč materiálové náklady, 2.000,91 Kč ostatní
služby.
Obec má veden jeden účet a tato hospodářská činnost se účtuje s použitím položky 8901
rozpočtové skladby.
Hospodářská činnost obce se nerozpočtuje, takže tyto činnosti se objeví ve výkazu FIN 2-12M
v rámci této položky. Rozdíl na této položce, oproti výsledku hospodaření, je ve výši DPH.
Obec je plátcem DPH a tato daň z přidané hodnoty se neobjevuje na účtech účtové skupiny
6xx –Výnosy a ani účtové skupiny 5xx – Náklady. DPH se účtuje na účtech 343 xxx – Daň
z přidané hodnoty.
Hospodaření obce v roce 2020
Příjmy
Daňové příjmy obce za rok 2020 byly 3.086.689,84 Kč. Tyto příjmy jsou přerozdělovány od
Finančního úřadu podle počtu obyvatel a daň z nemovitostí podle k. ú. dle existence stavby.
V těchto příjmech jsou započítány i příjmy z poplatků za odstraňování odpadů ve výši
138.600 Kč, poplatek ze psů – 1.883 Kč, správní poplatky – 850 Kč. Jsou to všechny příjmy,
který začínají 1XXX dle rozpočtové skladby. Dále jsou příjmem rozpočtu nedaňové příjmy. Ty
tyto příjmy jsou značeny položkou rozpočtové skladby s označením 2XXX a dále jsou členěny
paragrafem dle rozpočtové skladby. V naší obci to jsou: z prodeje dřeva z obecních lesů –
151.480,78 Kč, příjmy z prodeje zboží v prodejně – 715.836 Kč, příjmy z pronájmu z bytu a
vodné – 25.538 Kč, příjmy z pronájmu hrobů – 22.020 Kč, příjmy z pronájmu pozemků –
27.125 Kč, příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU na základě smlouvy o zpětném odběru –
33.169,00,přijmy z pronájmu nemovitostí – 500 Kč a úroky na účtu 494,94 Kč.
Příjmem rozpočtu jsou i kapitálové příjmy. V roce 2020 byly ve výši 141.110 Kč. Jednalo se o
příjmy z prodeje pozemků
Přijaté transfery v roce 2020 byly ve výši 97.100 Kč od KÚSK Praha – dotace na státní správu,
MF ČR prostřednictvím kraje na výdaje spojené s volbami do krajského zastupitelstva ve výši
16.470,00 Kč. Dále byla přijata dotace od MMR ČR na územní plán obce ve výši 21.000,- Kč,
Dále to v roce 2020 byl jednorázový kompenzační příspěvek od KÚSK ve výši 197.500,- Kč,
dále v roce 2020 obdržela obec dotaci na opravu místní komunikace v Budkovicích ve výši
151.000,- Kč. V roce 2020 obec obdržela neúčelový neinvestiční příspěvek od EKOSA Trhový
Štěpánov ve výši 3.900,- Kč.
Na transferovou položku RS se dále účtuje převod finančních prostředků do pokladny obce a
převod mezi účty obce. Používá se položka pro převod z účtu 4134 a pro převod z vlastní
pokladny 4138/z pokladny prodejny do pokladny obce/. V roce 2020 to byla částka
932.500 Kč. Na tyto převody se používá se paragraf RS 6330.
Celkové příjmy v roce 2020 byly 6.411.607,56 Kč

Výdaje
Běžné i kapitálové výdaje obce v roce 2020 byly 4.183.969,75 Kč.
V těchto výdajích jsou:
Lesní hospodářství - 1032
Výdaje na hospodaření v obecních lesích byly celkem 174.362,70 Kč. Mzdové náklady včetně
zdravotního a sociálního pojištění činí 57.716 Kč, nákup materiálu – 37.798,70 Kč /stromky,
mazání, postřik, DHM /, PHM – 2.725 Kč, nákup služeb – 76.123 Kč /těžba a přibližování,
vyžínání/.
Vnitřní obchod – prodejna - 2141
Výdaje na provoz prodejny byly 757.074,66 Kč. Náklady na nákup zboží jsou 637.114,52 Kč,
mzdové náklady včetně pojištění 81.726 Kč, elektrická energie 19.311,71 Kč, nákup materiálu
1.778,03 Kč, voda 324,00 Kč a další náklady . Ztráta z provozu prodejny je 31.704,39 Kč.
Pozemní komunikace- 2212
Celkové náklady byly 92.171,75 Kč. Jsou to náklady včetně nákladů na zimní údržbu.
Dopravní obslužnost - 2292
Náklady byly 19.496,-Kč, úhrada společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY.
Odvádění a čištění odpadních vod – 2321
Náklady ve výši 52.699,50 Kč jsou spojené s údržbou DČOV pro občany.
Ostatní záležitosti kultury - 3319
2.500 Kč – zápis do kroniky obce
Rozhlas a televize – 3341
17.315,10 Kč – oprava místního rozhlasu
Ostatní záležitosti v kultuře – 3399
Jedná se o náklady na dary občanům při výročích v hodnotě 10.795,00 Kč
Využití volného času dětí a mládeže – 3421
Byla provedena revize herních prvků na dětském hřišti za cenu 2.800 Kč.
Veřejné osvětlení – 3631
Celkové náklady na VO byly 90.749,40 Kč. Náklady na elektriku jsou 75.320,40 Kč.
Komunální služby a územní rozvoj – 3639
Celkové náklady 29.134,00 Kč. Jsou složeny za nákup pozemků, příspěvky obce za členství
v DSO Zruč a Zbraslavice, SMS a Sdružení měst a obcí ČR.
Nakládání s odpady – 3722
Na odpadové hospodářství bylo vynaloženo 330.394,11 Kč /za odvoz a uložení odpadů,
nákup 2 ks nádob na tříděný papír/.
Péče o veřejnou zeleň – 3745
Na péči o veřejnou zeleň bylo vynaloženo 166.231 Kč.
Krizová opatření – 5213
Nákup dezinfekce a roušek pro občany – 2.731,97 Kč
Požární ochrana – 5512
Celkové náklady ve výši 31.574,00 Kč.

Zastupitelstva obcí – 6112
Celkové náklady jsou ve výši 338.548,00 Kč
Volby do zastupitelstev ÚSC – 6115
18.005,00 Kč – výdaje spojené s volbami
Činnost místní správy – 6171
Náklady byly ve výši 832.600,79 Kč. Mzdové náklady včetně pojištění – 539.396 Kč,
refundace mezd – 29.780 Kč, povinné úrazové pojištění – 2.112 Kč, DHDM – 13.431 Kč,
nákup materiálu – 28.299,96Kč, voda - 1.865,00, pevná paliva 12.895,23 Kč, služby pošt a
telekomunikací – 3.973 Kč, elektrika – 12.895,23 Kč, služby zpracování dat /údržba a obnova
SW, licenční poplatky/ - 25.358,63 Kč, ostatní služby – 35.338,28 Kč /lékařské prohlídky
zaměstnanců, poplatky za rozhlas, revize HP, opravy drobného majetku, TK auta Fiat/,
silniční daň – 3.000 Kč, programové vybavení – 27.628,72 Kč, poskytnuté pojistné náhrady –
11.251 Kč, dopravní prostředky – 51.800 Kč, atd.
Služby peněžních ústavů – 6310
Jedná se o poplatky bance za vedení účtu a s tím spojené poplatky – 7.835,25 Kč
Pojištění funkčně nespecifikované – 6320
Jedná se o pojištění majetku obce, pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu – 21.811 Kč
Ostatní finanční operace 6399
Jsou to poplatky a daně placené státnímu rozpočtu ve výši 187.454 Kč
Obec měla v roce 2020 dva zaměstnance. Bylo uzavřeno 9 dohod o pracovní činnosti a 32
dohod o provedení práce/včetně prací spojených s volbami/.

Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena k datu 31. 12. 2020.

Majetek
V roce 2020 obec koupila pozemek od fyzické osoby z důvodu vypořádání majetkových
vztahů dle skutečnosti. V roce 2020 byl rovněž dokončen nový územní plán obce, byly
opraveny místní komunikace v Lazištích, Pertolticích, Machovicích. Byly zakoupeny 4
vycházkové uniformy pro členy SDFH, dále byly zakoupeny 2 kusy nádob na separovaný sběr
odpadů o objemu 1.100 litrů.
Průběžně docházelo k údržbě majetku obce.

Přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření obce provedly kontroloři Krajského úřadu Středočeského kraje,
odboru kontroly, Zborovská 11, Praha – paní ing. Helena Francová a Jiří Černovský. Dílčí
přezkoumání se uskutečnilo 31. 8. 2020 a konečné přezkoumání se uskutečnilo 15. 2. 2021

v sídle obecního úřadu. Bylo provedeno výběrovým způsobem za rok 2020. Při dílčím i při
konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Pertoltice 24. 3. 2021

Vidlák Miroslav
starosta

Na vývěsce OÚ Pertoltice a elektronické úřední desce obce Pertoltice:
Vyvěšeno: 25. 3. 2021
Sejmuto:

