
          N á v r h  

Závěrečný účet obce Zvánovice za rok 2019 
(§ 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 
 
Rozpočet pro rok   2019 byl schválen jako  schodkový. 
Návrh rozpočtu pro rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce od  2.12.2018 do 18.12.2018.                
OZ  rozpočet schválilo na svém veřejném zasedání dne  18.12.2018.  
V roce 2019 bylo projednáno  a schváleno 11 rozpočtových  opatření. 
 - rozpočtové opatření č. 1                    schváleno  31.1.2019 

- rozpočtové opatření č. 2                    schváleno  23.4.2019 
- rozpočtové opatření č. 3                    schváleno  31.5.2019 
- rozpočtové opatření č. 4                    schváleno  18.6.2019 
- rozpočtové opatření č. 5                    schváleno  9.7.2019 
- rozpočtové opatření č. 6                    schváleno  12.8.2019 
- rozpočtové opatření č. 7      schváleno  24.9.2019 
- rozpočtové opatření č. 8      schváleno  25.10.2019 
- rozpočtové opatření č. 9      schváleno  21.11.2019 
- rozpočtové opatření č. 10                  schváleno  17.12.2019 
- rozpočtové opatření č. 11                  schváleno  31.12.2019 

            
   Údaje o  plnění příjmů a výdajů za rok 2019 
                                                                          
 Schválený 

rozpočet 
 

Upravený  
rozpočet 
 

Skutečnost 
 
 

Daňové příjmy    6.712.000     7.161.300,00      8.158.250,32 

Nedaňové příjmy       513.000        557.666,00         617.218,55 

Kapit.příjmy           5.000          27.000,00           27.690,00  

Přijaté dotace     3.571.775     3.974.070,96      4.233.070,96  

Příjmy celkem po 
konsolidaci 

  10.801.775   11.720.036,96 
 

   12.777.229,83 
 

Běžné výdaje    8.098.000    8.419.041,96      8.233.919,57 

Kapit.výdaje    6.801.000    7.366.560,00      7.170.404,84 

Výdaje celkem 
po konsolidaci 

   14.899.000   15.785.601,96 
 

    15.145.324,41 
 

 Saldo: Příjmy-
výdaje 

                 
    -4.097.225 
 

 
   -4.065.565 
 

 
     -2.368.094,58 

Financování 
 
 
splátky dl.úvěru 
změna st.krát.pros.na účtech 
 
 

    4.097.225 
 
              
            
           -514 000  
          4 611 225 
      
 

    4.065.565,00 
       
               
 
              -514 000 
           4  579 565 
 
 

      2.368.094,58  
          
 
                   
            - 513 372,00 
            2 881 466,58 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů ,výdajů a o dalších finanční ch operacích v plném členění 
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1  a jsou vyvěšeny ne elektronické úřední 
desce  (výkaz FIN 2-12M). 



Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve 
výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední 
desce. 
 
Hospodářská činnost obce 
V roce 2019 obec nevykazovala žádnou hospodářskou činnost. 
 
Stav finančních prostředků k 31.12.2019 

 
Účet K 1.1.2019  K 31.12.2019 
231         11 100 011,16       8 218 544,58 
261                         0,-                    0,-   
 
Obec Zvánovice vede pokladnu pro účely vybírání poplatků, proplácení drobných provozních výdajů a mezd 
zaměstnancům. Pokladna má stanoven limit zůstatku hotovosti  a každé překročení je převedeno na bankovní 
účet, stejně jako zůstatek hotovosti na konci roku. 
 
Stav dlouhodobého úvěru k 31.12.2019 

 
Úvěr K 1.1.2019  K 31.12.2019 Splátka jistiny úroky 

Přístavba MŠ     231.198,00      121.194,00   110.004,00     7.503,10 
Doplnění vodovodu  1.647.020,00   1.243.652,00   403.368,00   57.618,90 

celkem  1.878.218,00   1.364.846,00   513.372,00   65.122,00 
 
V roce 2019 obec pokračovala ve splácení přijatých investičních  úvěrů od  KB v roce 2011 
 a od ČS v roce 2013 na úhradu závazků spojených s doplněním vodovodu v obci. 
 
Přehled významných akcí z rozpočtu obce v roce 2019 
* ostatní náklady na provoz a údržbu  kanalizace                                  505 641,48 Kč 
* náklady na místní pozemní komunikace             296 788,04 Kč       
* náklady na opravu hřbit.vrat   a údržbu hřbitova                           53 013,00 Kč 
* náklady na veřejné osvětlení                77 721,24 Kč 
* náklady na odvoz komunálního  odpadu                          731 362,88 Kč 
* náklady na údržbu veřejné zeleně                91 833,00 Kč 
* náklady na odvoz bio odpadu                           148 501,10 Kč  
* náklady na místní jednotku SDH               225 470,21 Kč 
* investiční náklady pro jednotku SDH               40 386,60 Kč  
* neinvestiční  náklady na odbahnění rybníků          2 379 354,60 Kč 
* investiční náklady na odbahnění rybníků          6 719 226,49 Kč 
* nákup pozemku                208 180,00 Kč  
*            náklady na těžbu a údržbu v lese                                          336 241,36 Kč    
*            náklady na komunální služby              354 294,70 Kč 
                                         
Přehled přijatých dotací v roce 2019 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily : 
Dotace na výkon státní  správy                                                                               92 100,00 Kč 
Dotace na volby do Evropského parlamentu                                14 669,96 Kč   
Dotace  Mze  

- Neinvestiční dotace  MVN Zvánovice – Obecní rybník                     471 640,00 Kč                                   
                                                                 - Nový rybník                        228 135,00 Kč 
- Investiční dotace MVN Zvánovice – Obecní rybník                        1 388 000,00 Kč 
                                                           -  Nový rybník                          1 401 000,00 Kč 

Finanční příspěvek od MZE- obnova,zajištění a výchovales.porostů                    31 660,00 Kč 
Dotace –průtoková pro MŠ Zvánovice –projekt „ MŠ Zvánovice šablony“                             346 866,00  Kč 
                 



 
Přehled přijatých darů a příspěvků  
Město Mnichovice – pečovatelská služba-fin.vypořádání služeb  2018 5 966 Kč 

 
Přehled příspěvků poskytnutých jiným subjektům 
 
DSO Region Jih –členský příspěvek za rok 2019                                    35 000,00 Kč 
                            - členský příspěvek – BRKO                                5 000,00 Kč    
                            - majetkový podíl obce za rok 2019                            161 160,00 Kč 
Svazek obcí Ladův kraj  – členský příspěvek za rok 2019                       13 425,00 Kč 
DSO Ondřejov – podíl obce na  příspěvek       271 500,00 Kč  
Svaz měst a obcí  - členský příspěvek                          3 793,00 Kč 
Linka bezpečí,z.s. – dotace na zajištění provozu          5 000,00 Kč  
Sdružení vlastníků lesů – členský příspěvek                            660,00 Kč 
Příspěvek na veřejnou dopravu spol. ARRIVA                                        117 408,47 Kč 
Město Mnichovice – pečovatelská služba           8 000,00 Kč 
Klub seniorů Mnichovice             5 000,00 Kč  
   
Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí 
 
Od 1.1.2013 zřídila obec příspěvkovou organizaci  MŠ Zvánovice.  
Příspěvek na provoz školky byl ze strany zastupitelstva schválen  ve výši 330 000,- Kč. 
Tento příspěvek obce  je zahrnut  do výnosů školky.  
Školka hospodařila se ziskem ve výši  11 709,01 Kč. 
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace  je založena na OÚ.  
Hospodaření MŠ bylo ze strany zřizovatele kontrolováno dne 11.11.2019 a 28.4.2020. 
                                                      
Inventarizace majetku obce,závazků a pohledávek 
 
Dle Plánu inventur na rok 2019 byla provedena inventarizace majetku  k  31.12.2019. 
Inventarizační zpráva za rok 2019 a zjištěné výsledky  projednány OZ dne  25.2.2020. 
 
Aktiva 
Dlouhodobý nehmotný majetek                79 206,70 Kč 
oprávky k DDNM                                  -  79 206,70 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek           129 081 277,86 Kč 
oprávky k DHM                  -21 301 823,11 Kč 
Dlouhodobý finanční majetek              3 937 305,55 Kč 
Zásoby                                                     103 426,44 Kč      
Oprávky k zásobám            - 6 692,17 Kč    
Krátkodobé pohledávky                        4 450 460,23 Kč 
OP k pohledávkám              -6 858,10 Kč     
Krátkodobý finanční majetek                8 218 810,58 Kč 
Pasiva 
Jmění účetní jednotky                       - 97 944 989,45 Kč 
HV                                                    - 19 758 860,54 Kč 
Dlouhodobé závazky                          - 5 364 846,00 Kč 
Krátkodobé závazky                           - 1 407 211,29 Kč   
 
V roce 2016   byla provedena oprava účtování o majetkových  podílech   ve Svazku obcí Region Jih: 
„V  rámci uzávěrkových operací bylo  účtováno o majetkových podílech ve výši  3 128 189 ,- Kč s ohledem  na 
doporučené účtování všech obcí Svazku obcí Region Jih z důvodu, že byla provedena "revize" stanov Svazku a 
bylo zjištěno, že v článku 4.6. se říká, že podíly obcí na aktivitách Svazku jsou také majetkovými podíly..... z 
toho vyplývá, že historicky bylo o "investičních příspěvcích" účtováno špatně, když byly zahrnovány do 
hospodářského výsledku (nákladů),tak byla provedena oprava účtování minulých let ,včetně roku 2016.“ 
V roce 2019 již obec  pokračuje v účtování  podílu  investičních nákladů  do dlouhodobého finančního majetku. 
 
 
 



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
 
Dne  24.10.2019 byla Krajským úřadem Středočeského kraje provedena dílčí kontrola 
hospodaření obce za část roku 2019.  

Předmětem tohoto dílčího přezkoumání ve smyslu ust. § 2 zákona č. 420/2004 Sb. bylo zejména: 
-plnění příjmů a výdajů rozpočtu 
-vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke SR, k rozpočtům krajů, obcí a k jiným  rozpočtům 
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku 
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž přezkoumávaný subjekt hospodaří 
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek 
- ručení za závazky fyzických a právnických osob 
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob 
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku 
- účetnictví vedené územním celkem 
- hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím 
z rozpočtu územního celku 

 
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem 
 
Závěrem dílčí kontroly bylo: 

* -při kontrole nebyly  zjištěny  chyby  a  nedostatky 
 
Dokončení kontroly hospodaření za rok 2019 provedli pracovníci Krajského úřadu 
Středočeského kraje dne  10.3.2020  s tímto výsledkem: 
 
Při přezkoumání hospodaření obce Zvánovice za rok 2019 
 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
 
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je přílohou  
k závěrečnému účtu. 
 
 
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do  22.6.2020     nebo ústně 
na veřejném zasedání  zastupitelstva obce Zvánovice, jehož termín konání bude upřesněn a 
zveřejněn na úřední desce. 
 
 
Přílohy: 

* Zpráva o výsledku  přezkoumání hospodaření obce Zvánovice za rok 2019 
* Výkaz Fin2 12M k 31.12.2019 (17 stran)  
* Rozvaha k 31.12.2019 (5 stran )  
* Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 (3 strany)  
* Příloha k 31.12.2019 ( 23stran)  
* Finanční vypořádání dotací  (2 strany) 
* Mateřská škola Zvánovice – Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty,Příloha  

 
 Ve Zvánovicích  5.6.2020 
 Vypracovala: Haklová 
 Vyvěšeno: 
 Sejmuto:  
 Projednáno zastupitelstvem dne:  


