ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KLÍNEC ZA ROK 2019 - NÁVRH
Rozpočet obce Klínec na rok 2019 byl v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů obce projednán a schválen Zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2018 jako
přebytkový ve výši Kč 72 037,-. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními rozpočet upravený na
schodkový, s krytím přebytkem hospodaření minulých let. Ve skutečnosti skončilo hospodaření obce
v závěru roku s přebytkem, a to ve výši Kč 3 021 320,13. Během roku bylo přijato šest rozpočtových
opatření schvalovaných zastupitelstvem obce, a to vždy na veřejném zasedání zastupitelstva obce (dále
ZO) ve dnech 28. 1. 2019 (rozpočtové opatření č. 1/2019), 28. 3. 2019 (rozpočtové opatření č. 3/2019),
11. 6. 2019 (rozpočtové opatření č. 7/2019), 23. 10. 2019 (rozpočtové opatření č. 11/2019), 19. 11. 2019
(rozpočtové opatření č. 14/2019) a 12. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 16/2019). Důvodem provedení
rozpočtových opatření byl příjem dotací, daní, poskytnutí dotací z rozpočtu obce a změna výše
plánovaných výdajů podle skutečných nákladů.
Hospodaření obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti.
Obec je od 2. 11. 2011 plátcem DPH.
Obec v roce 2019 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 2019 byly uzavřeny tři veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí individuální dotace, a to s TJ
Klínec, z.s. s Českým svazem včelařů a s obcí Jíloviště (Pošta Partner). V roce 2019 byla také uzavřena
a ZO schváleny veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti agendy přestupků s Městem
Mníšek pod Brdy a na výkonu služby Městské policie Mníšek pod Brdy na území obce Klínec. Obec
uzavřela smlouvu o věcném břemeni a právu stavby k pozemku č.p. 853 související se stavbou
vodovodní a elektro přípojky k rodinnému domu.
Větším investičním výdajem bylo zakoupení nové hasičské cisterny včetně nezbytného vybavení, vše
celkem ve výši Kč 929 639,-. V obci byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v centru obce ve
výši cca Kč 100 000,-. V průběhu roku 2019 byla prováděna revitalizace louky nad rybníkem v centru
obce nad hasičskou zbrojnicí a pokračovalo se v projekční činnosti na dobudování vodovodní a
kanalizační sítě v obci, revitalizaci MŠ, rekonstrukci objektu OÚ a dostavbě bytů, rekonstrukci místní
komunikace č. p. 864/1 a odbahnění a rekonstrukci obecních rybníků.

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

Schválený rozpočet
rok 2019
8.755.000
3.968.600
0
930.437

Upravený
rozpočet 31. 12. 2019
10.248.000
4.360.640
0
483.566,10

Skutečnost k 31. 12.
2019
9.925.258,98
3.670.250,53
0
483.566,10

Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmy-výdaje
Uhrazené splátky úvěrů

13.654.037
10.432.000
3.150.000
13.582.000
72.037
0

15.092.206,10
11.643.332
3.852.500
15.495.832
-403.625
0

14.079.075,61
9.122.278,42
1.935.477,06
11.057.755,48
3.021.320
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. 2019). Výkaz je přílohou č. 1 tohoto Závěrečného účtu.
Obec Klínec nemá hospodářskou činnost.
1. 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. 2019 je 6 013 027,65 Kč.
Konečný stav na běžném účtu vedeném u ČNB ke dni 31. 12. 2019 je 3 954 663,90 Kč.
Stav účtů k 1. 1. 2020 – aktivní výsledek hospodaření ve výši 9 967 691,55 Kč.
2. Stavy úvěrů a půjček
Rozpočet obce nebyl v roce 2019 zatížen splácením žádného úvěru ani půjčky.
3. Pohledávky
Hlavní část pohledávek ve výši Kč 903.054,350Kč tvoří přislíbené dary na místní komunikace.
Pohledávky za místní poplatky a za vodné a stočné činí Kč 3.054,350
Faktury vydané – vodné a stočné, vyúčtování topení v bytech OÚ, přefakturace elektřiny,
pronájem garáže, likvidace kalů a odpadů pro podnikatele a kontejner na textil v celkové výši
108.826,75 Kč.
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Dotace do rozpočtu obce činily za rok 2019 celkem 483.566,10 Kč.
Poskytovatel

Účel

KÚ SčK, dotace Příspěvek
na
st. rozpočtu
výkon st. správy
KÚ SčK
Hasiči

MF
ÚP Praha-západ
MŠMT

Volby
do
Evropského
parlamentu
Veřejně
prospěšné práce
MŠ šablony

Rozpočet v Kč

Čerpání v Kč

Vráceno či
nedoplaceno v
Kč
0

152.300

152.300

4.400

4.400

0

29.000

18.534,10

10.465,96

22.500

22.500

0

285.832

285.832

0

5. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace: Mateřská škola v Klínci.
Mateřská škola vykázala v roce 2019 kladný výsledek hospodaření, přičemž ušetřené finanční
prostředky byly v plné výši převedeny do rezervního fondu. Příspěvek zřizovatele na provoz
pro rok 2019 byl 318.000,00 Kč. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019 je přílohou
č. 2 k závěrečnému účtu obce. Roční závěrka za rok 2019 zřízené PO, včetně zákonem
předepsaných výkazů jsou uloženy na OÚ Klínec.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání hospodaření obce provedl na základě žádosti obce Klínec Krajský úřad
Středočeského kraje, Odbor kontroly – oddělení přezkoumávání hospodaření obcí. Přezkoumání
vykonala p. Jiřina Šamanová a p. Irena Kovaříková ve dnech 21. 11. 2019 (dílčí přezkoumání)
a 2. 3. 2020 (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 2019 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 2019
Příloha č. 2 - Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019
Příloha č. 3 - Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Klínec za rok
2019.

V Klínci dne 6. 5. 2020

Markéta Polívková, starostka

Vyvěšeno na úřední desce a e-desce OÚ: 15. 5. 2020
Sejmuto z úřední desky: 15. 6. 2020
Schváleno na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Klínec č. …..usnesením č. …..dne………

