ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KLÍNEC ZA ROK 2020
Rozpočet obce Klínec na rok 2020 byl v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů obce projednán a schválen Zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2019 jako
schodkový se schodkem ve výši Kč 7 467 000,-. Schodek rozpočtu byl kryt přebytkem hospodaření
minulých let. Ve skutečnosti skončilo hospodaření obce v závěru roku se schodkem rozpočtu ve výši
Kč 6 035 349,51. Během roku bylo přijato osm rozpočtových opatření schvalovaných zastupitelstvem
obce, a to vždy na veřejném zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) ve dnech 13. 1. 2020 (rozpočtové
opatření č. 1/2020), 9. 3. 2020 (rozpočtové opatření č. 2/2020), 8. 4. 2020 (rozpočtové opatření č.
5/2020), 8. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. 8/2020), 29. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. 9/2020), 31. 8.
2020 (rozpočtové opatření č. 12/2020), 23. 9. 2020 (rozpočtové opatření č. 14/2020) a 23. 11. 2020
(rozpočtové opatření č. 17/2020). Důvodem provedení rozpočtových opatření byl příjem dotací, daní,
poskytnutí dotací z rozpočtu obce a změna výše plánovaných výdajů podle skutečných nákladů. Dne
25. 1. 2021 bylo ZO schváleno rozpočtové opatření č. 20/2020, ve kterém byly odsouhlaseny nezbytné
změny v rozpočtu schválené starostkou obce před koncem kalendářního roku, a to na základě pověření
ZO usnesením č. 9/20/6 ze dne 21. 12. 2020. V průběhu roku bylo dále starostkou obce odsouhlaseno
dalších 11 rozpočtových opatření, které měly charakter pouze změny rozpisu rozpočtu.
Hospodaření obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti.
Obec je od 2. 11. 2011 plátcem DPH.
Obec v roce 2020 nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a
právnických osob, nezastavila movitý ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo
poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o
přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace a
neuskutečnila majetkové vklady.
V roce 2020 bylo uzavřeno pět veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuální dotace, a to s TJ
Klínec, z.s., dále s Českým svazem včelařů, s SDH Klínec, Klubem seniorů Klínec a s obcí Jíloviště
(Pošta Partner). V roce 2020 byly také i nadále poskytovány služby v rámci uzavřené veřejnoprávní
smlouvy na výkon přenesené působnosti agendy přestupků s Městem Mníšek pod Brdy a na výkon
služby Městské policie Mníšek pod Brdy na území obce Klínec.
V roce 2020 byly na území obce dokončeny tři etapy dostavby vodovodních řadů A, A1, A2, A3 a B a
kanalizační stoky P. Vystavěno bylo celkem 1238,5 m vodovodů a 35 m kanalizace. Proběhla dostavba
úseku veřejného osvětlení a na třech svítidlech v obci byla osazena LED svítidla. Část místních
komunikací byla po stavbě vodovodů kompletně obnovená asfaltovým povrchem v celé šířce vozovky.
Komunikace dotčená třetí etapou výstavby vodovodů byla opravena v rozsahu provedených výkopů.
V centru obce a na hřbitově byly odborně ošetřeny vzrostlé topoly a lípy. Na podzim jsme vysadili 15
nových dřevin, částečně jako náhradu stromů zničených únorovou vichřicí a částečně jako doplnění
parkové úpravy louky nad rybníkem. V tomto roce dále úspěšně proběhla velká investiční akce, a to
„Revitalizace MŠ Klínec“ s celkovými náklady ve výši Kč 11 193 793,91 Kč, jež byly částečně
financovány z dotace ze SR prostřednictvím MF v rámci programu „Akce financované z rozhodnutí
Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR“ ve výši Kč 8 513 764 Kč. Kromě dotace na revitalizaci
MŠ obec získala 690 000 Kč z Fondu Obnovy měst a obcí Středočeského kraje na výstavbu vodovodu
A2, 40 000 Kč z Nadace ČEZ na nákup prostředků proti COVID-19, 120 000 Kč na výsadbu stromů ze
Státního fondu životního prostředí, 68 000 Kč z Fondu včasné přípravy projektů Středočeského kraje na
projekt vyčištění a rekonstrukce obecních rybníků, 1 181 000 Kč z programu Podpory regionů

Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci místní komunikace, celkem tedy dotace ve výši
10 612 764 Kč. Část dotačních prostředků získaných v roce 2020 bude čerpána až v roce 2021.
Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce
v hodnoceném roce (uvedeno v Kč)

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmy-výdaje
Uhrazené splátky úvěrů

Schválený rozpočet
rok 2020
10.340.000
3.263.500
0
0
13.603.500
11.420.500
9.650.000
21.070.500
-7.467.000
0

Upravený
rozpočet 31. 12. 2020
10.799.100
3.350.700
0
9.631.251,47
23.781.051,47
11.837.000
19.656.500
31.493.500
-7.712.448.53
0

Skutečnost k 31. 12.
2020
10.117.094,51
5.912.179,92
0
9.631.251,47
22.660.525,90
10.208.146,55
18.487.728,86
28.695.875,41
-6.035.349,51
0

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 (rozbor čerpání příjmů a výdajů sestavený k 31.
12. 2020). Výkaz je přílohou č. 1 tohoto Závěrečného účtu.
Obec Klínec nemá hospodářskou činnost.
Stav běžných účtů
Obec Klínec má běžný účet u ČS a. s. Příbram a běžný účet u ČNB.
Konečný stav na běžném účtu vedeném u ČS ke dni 31. 12. 2020 je 1 327 322,79 Kč.
Konečný stav na běžném účtu vedeném u ČNB ke dni 31. 12. 2020 je 3 695 156,32 Kč.
Stav účtů k 1. 1. 2021 – aktivní výsledek hospodaření ve výši 5 022 479,11 Kč.
Stavy úvěrů a půjček
Rozpočet obce nebyl v roce 2020 zatížen splácením žádného úvěru ani půjčky.
Pohledávky
Hlavní část pohledávek ve výši 900 000 Kč tvoří přislíbené dary na místní komunikace. Pohledávky za
místní poplatky a za vodné a stočné činí Kč 4 648,18 Kč.
Faktury vydané – vodné a stočné, vyúčtování topení v bytech OÚ, pronájem garáže, likvidace kalů a
odpadů pro podnikatele, přefakturace vodovodní přípojky v celkové výši 124 352,55 Kč.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Dotace do rozpočtu obce činily za rok 2020 celkem 9 631 251,47 Kč.
Poskytovatel
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Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace: Mateřská škola v Klínci.
Mateřská škola vykázala v roce 2020 kladný výsledek hospodaření, přičemž ušetřené finanční
prostředky byly v plné výši převedeny do rezervního fondu. Příspěvek zřizovatele na provoz pro rok
2020 byl 340.000,00 Kč. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2020 je přílohou č. 2
k závěrečnému účtu obce. Roční závěrka za rok 2020 zřízené PO, včetně zákonem předepsaných výkazů
jsou uloženy na OÚ Klínec.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce provedl na základě žádosti obce Klínec Krajský úřad Středočeského
kraje, Odbor kontroly – oddělení přezkoumávání hospodaření obcí. Přezkoumání vykonali PhDr.
Ladislav Tomášek a Helena Lišková ve dnech 27. 10. 2020 (dílčí přezkoumání) a 29. 3. 2021 (konečné
přezkoumání). Přezkoumání bylo provedeno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Klínec za rok 2020 je přílohou č. 3
tohoto závěrečného účtu.
Při přezkoumání hospodaření obce Klínec nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Výkaz FIN 2 – 12 M 20
Příloha č. 2 - Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2020
Příloha č. 3 - Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Klínec za rok
2020.

V Klínci dne 14. 5. 2021

Bc. Markéta Polívková, starostka

Vyvěšeno na úřední desce a e-desce OÚ: 16. 6. 2020
Sejmuto z úřední desky: 30. 6. 2022

Schváleno na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Klínec č.3/21 usnesením č. 3/21/23 dne 14. 6. 2021

