Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Zruč - Senec za rok 2020
Zpráva o hospodaření za rok 2020
zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění platných předpisů

Údaje o obci:
Adresa:
Obec Zruč - Senec, Plzeňská 100, 330 08 Zruč - Senec
Telefonické spojení: 377 824 280
E-mailová adresa:
starosta@zruc-senec.cz
Bankovní spojení:
základní běžný účet zřízen u Komerční banky
Číslo účtu:
0001925371/0100
Počet obyvatel k
1. 1. 2020:
3.333
Počet obyvatel k
31. 12. 2020: 3.452
Počet členů zastupitelstva v roce 2020: 11
Komise a výbory obce Zruč-Senec v roce 2020: Finanční a kontrolní výbor, komise sociální,
školská, kulturní a stavební
Zpracování agendy úřadu:
mzdová agenda: program STEREO od firmy KASTNER software s.r.o.
Mzdy zpracovány externí firmou DAKAN s.r.o.,
účetní agenda: PC program Triada Praha
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (v tis.)
Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

Třída 1- daňové příjmy
Třída 2 - nedaňové příjmy
Třída 3 - kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM
(po konsolidaci)

48.977,00
4.246,50
60,00
716,50

52.037,00
4.543,95
60,00
8.075,40

49.818,62
4.266,09
36,80
20.247,96

54.000,00

64.716,36

62.196,92

Třída 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
(po konsolidaci)

31.509,49
22.490,50

33.202,79
37.149,50

44.374,30
28.840,39

54.000,00

70.352,29

61.042,13

0,00

5.635,93

-1.154,78

FINANCOVÁNÍ

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí na úřadě u účetní obce Zruč - Senec po dobu vyvěšení návrhu závěrečného
účtu - výkaz FIN 2-12

Rozpočet obce na rok 2020
vyvěšeno: 7. 4. 2020
sejmuto: 31. 3. 2021
Rozpočet příjmů a výdajů byl schválen jako vyrovnaný.
rozpočtové provizorium schváleno zastupitelstvem obce dne 10. 12. 2019 pod bodem č. 56/19
Účty rozpočtového hospodaření - stav k 31. 12. 2020
Základní běžný účet – KB
ERA – poštovní spořitelna
KB – spořicí účet
ČS - bytová jednotka
ČNB – dotace
CELKEM

21.898.255,19
473.077,73
18.097.618,29
1.612.550,07
7.826.541,76
49.908.043,04

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Nesplacené úvěry a finanční výpomoci - stav k 31. 12. 2020
CELKEM

0,- Kč

2. Stav účelových fondů a finančních aktiv
Sociální fond - stav k 31. 12. 2020
152.248,80,- Kč
Ve všech směrech se řídí vzájemné vztahy ustanoveními Zákoníku práce a vyhláškou MF č.114/2002
Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006
Sb., vyhlášky č. 355/2007 Sb. a vyhlášky č. 365/2010 Sb.
Tvorba a čerpání fondu se řídí vnitřním předpisem Obecního úřadu Zruč - Senec, který nabývá
účinnosti dnem 1. 1.2019.
3. Peněžní operace týkající se sdružených prostředků
Obec poskytla v roce 2020 v souladu s rozpočtem členské příspěvky
- zájmovému sdružení právnických osob Severní Plzeňsko ve výši 16.625,- Kč
- Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje ve výši 3.341,- Kč
- Svazu měst a obcí ČR ve výši 12.258,22,- Kč
Za účelem rozvoje území podporuje obec občanská i zájmová sdružení a spolky, kterým na jejich
činnost poskytla ze svého rozpočtu dotace a dary.

4. Výsledek hospodaření - v tis. Kč
Náklady celkem:
Výnosy celkem:
Výsledek hospodaření před zdaněním:
Výsledek hospodaření po zdanění:

42.961,76 Kč
61.974,47 Kč
19.774,79 Kč
19.012,70 Kč
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5. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací (hlavní činnost) - v tis. Kč

Náklady

Výnosy

Masarykova ZŠ

38.865,81

38.877,57

11,76

Mateřská škola

11.184,15

11.231,01

46,85

Poskytnuté NI příspěvky
Masarykova ZŠ
Mateřská škola
CELKEM

Výsledek hospodař.

Obec
5.110,00
3.300,00
8.410,00

U této finanční podpory byla provedena řádná veřejnosprávní kontrola, která se týkala dodržení výše a
účelu poskytnutých prostředků.
MZŠ - Návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 (v tis.)
Výsledek hospodaření celkem:
11,76
Příděl do rezervního fondu:
11,76
Příděl do fondu odměn:
00,00

MŠ - Návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 (v tis.)
Výsledek hospodaření (hlavní činnost):
46,85
Příděl do rezervního fondu:
46,85
Příděl do fondu odměn:
00,00

6. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace
poskytnuté
Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 3.339.632,00 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány.
PŘIJATÉ DOTACE 2020 – rozpis
Plzeňský kraj

Finanční příspěvek - za výjezdy SDH

16.000,00

Ministerstvo zemědělství

Finanční příspěvek - kůrovec

18.938,00

Plzeňský kraj

NI.dotace – Pečovatelská služba M. Touškov

23.465,00

Plzeňský kraj

NI.dotace - datový fond tech. mapy

Ministerstvo prům. a
obchodu

Inv. dotace - veřejné osvětlení

Plzeňský kraj

Dotace - volby do zastupitelstev kraje

Státní fond ŽP

Inv. dotace - elektromobil

Ministerstvo zemědělství

Finanční příspěvek - obnova porostů

CELKEM

675.000,00
1.982.209,00
62.000,00
500.000,00
62.020,00
3.339.632,00

7. Inventarizace majetku
Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2020
Zahájení inventarizace: 1. 1. 2021
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Ukončení inventarizace: 31. 1. 2021
Podloženo inventarizačními soupisy majetku.
Provedená inventarizace: fyzická a dokladová inventarizace účtů vč. soupisu pohledávek, závazků a
podrozvahových účtů je součástí zprávy o provedené inventarizaci.

ROZVAHA k 31. 12. 2020
AKTIVA v tis. Kč
Stálá aktiva:
z toho:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva:
z toho:
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
AKTIVA CELKEM

k 1. 1. 2020
276.729
683
265.276
9.970
800
51.024
2
2.092
48.930
327.753

k 31. 12. 2020
310.409
601
299.138
9.970
700
53.609
5
3.517
50.087
364.018

PASIVA v tis. Kč
Vlastní kapitál:
z toho:
Jmění účetní jednotky
Fondy účetní jednotky
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje:
z toho:
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
PASIVA CELKEM

k 1. 1. 2020
323.814
186.007
160
137.647
3.938
0
3.938
327.752

k 31. 12. 2020
358.022
201.210
152
156.660
5.996
675
5.321
364.018

8. Vedení účetnictví
Obec účtovala v roce 2020 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění.
Obec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, a to: MZŠ a MŠ Zruč - Senec.
Účetní závěrka těchto organizací ke dni 31. 12. 2020 byla schválena na zasedání zastupitelstva obce
Zruč-Senec dne 8. 3. 2021 pod č. j. 8/21 bez výhrad.
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Přezkoumání hospodaření provedl MAKO - účetní servis, s.r.o., auditorská společnost, osvědčení KA
ČR č. 450 Příchovice 7, Přeštice.
Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byl ověřen z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními přepisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích
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Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, stanoví, aby se ve zprávě auditora uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2
písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, aby bylo ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření uvedeno, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky
a v čem spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření
obce jako celku.
Závěr:
Při přezkoumání hospodaření územního celku obec Zruč-Senec za rok 2020 nebyly zjištěny chyby ani
nedostatky, uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. b).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zruč-Senec schvaluje závěrečný účet obce Zruč-Senec za rok 2020 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zruč-Senec za rok 2020 bez výhrad.

Přílohy:
Obec Zruč-Senec:
1 Výkaz FIN 2-12 M o plnění rozpočtu ÚSC za rok 2020
2 Rozvaha za rok 2020
3 Výkaz zisku a ztráty za rok 2020
4 Příloha za rok 2020
5 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Zruč - Senec za rok 2020
6 Inventarizační zpráva za rok 2020
Příspěvkové organizace:
7 Rozvaha MZŠ za rok 2020
8 Příloha MZŠ za rok 2020
9 Výkaz zisku a ztráty MZŠ za rok 2020
10 Rozvaha MŠ za rok 2020
11 Příloha MŠ za rok 2020
12 Výkaz zisku a ztráty MŠ za rok 2020

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Ing. Miroslav Král
starosta obce Zruč - Senec
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