Obec Kolešov, Kolešov 35, 270 04 Kolešov

Schválený závěrečný účet za rok 2020
(dle § 17 zákona č. 250/200Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
Identifikace účetní jednotky
Název účetní jednotky
Sídlo:
IČ:
Telefon:
E-mail:
WWW:
ID Datové schránky:

Obec Kolešov
Kolešov 35, 270 04 Kolešov
00639869
601 562 185
kolesov@iol.cz
www.obeckolesov.cz
jt4anqu

K závěrečnému účtu byly použity tyto podklady:
-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, Fin 2-12 M
-Rozvaha (bilance)
-Příloha
-Výkaz zisku a ztráty
-Vypořádání dotací a fin. výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje ze st. rozpočtu
-Vypořádání dotací a finančních výpomocí poskytnutých obcím z rozpočtu kraje
-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kolešov za rok 2020
Účetní závěrka rozpočtu byla sestavena k 31. 12. 2020
Rozpočtovým obdobím je kalendářní rok od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
Rozpočet obce Kolešov na rok 2020 byl schválen na jednání zastupitelstva dne 16. 12. 2019.
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, kdy celkové rozpočtové příjmy i výdaje činily
Kč 4 458 300,00. Během roku 2020 byl rozpočet upraven 9 rozpočtovými opatřeními, které
byly řádně schváleny a vyvěšeny na webových stránkách. Změny rozpočtu způsobené
rozpočtovými opatřeními jsou uvedeny v příloze závěrečného účtu v ekonomických
tabulkách.

Zůstatek na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2020:
Běžný účet u Komerční banky
- 4 794 839,60 Kč
Běžný účet u Komerční banky-fond 236
- 115 283,96 Kč
ČNB
- 1 285 017,30 Kč
Pokladna
11 264,00Kč

Zastupitelstvo obce Kolešov se v roce 2020 sešlo celkem 6x.

Obec Kolešov, Kolešov 35, 270 04 Kolešov
V roce 2020 mělo zastupitelstvo 7 neuvolněných zastupitelů. V obci prováděl svoji
činnost finanční, kulturní a kontrolní výbor.
V roce 2020 obec uzavřela několik DPP. Především se jednalo o DPP s místními hasiči.
V roce 2020 měla obec stálého zaměstnance na údržbu zeleně a práce v obci na hlavní
pracovní poměr a na VPP zaměstnance na částečný pracovní poměr.
Majetek:
Od roku 2012 začala obec dlouhodobý majetek čtvrtletně, rovnoměrně odepisovat. V roce
2020 činily roční odpisy 372 205,00 Kč
V roce 2020 obec nekoupila ani neprodala žádné pozemky.
Obec pozemky pouze pronajímala – příjmy z pronájmu pozemků na rok 2020 činily
Kč 230 605,00.
V roce 2020 proběhly pozemkové úpravy v obci.
Dále obec pronajímala byty – příjem ve výši Kč 96 000,00.
Obec v roce 2020 pořídila následující investice a drobný majetek:

Třída 22 Samostatné movité věci
Traktor YTO SG254C

499 906,00

Třída 18 + 28 Drobný hmotný a nehmotný majetek
účetní program –KEO4
program-správa hřbitova
vybavení pro hasiče
odvlhčovač vzduchu
mokro-suchý vysavač
vertikální žaluzie
kalové čerpadlo
reproduktory
letecký snímek obce

17 096,00
2 900,00
54 855,56
5 499,00
11 782,98
9 986,79
5 159,00
12 332,00
7 800,00

Rozdíl příjmů a výdajů
Rozdíl příjmů a výdajů za rok 2209 je jedním z hodnotících ukazatelů hospodaření Tento
ukazatel je obsažen ve „Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“ s označením FIN 2-12M za měsíc
prosinec 2020. V roce 2020 celkové skutečné příjmy činily Kč 5 645 442,46. Výdaje činily
Kč 3 290 390,56, což znamená, že příjmy jsou o Kč 2 355 051,90 vyšší než výdaje. Částka
představuje skutečně přijaté finanční prostředky a zaplacené výdaje v daném kalendářním
roce.
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek za rok 2020 je rozdíl mezi náklady a výnosy v roce 2020. Tento rozdíl
činil Kč 2 422 419,44 (zisk).
Hospodářský výsledek je obsažen ve „Výkazu zisku a ztráty“

Obec Kolešov, Kolešov 35, 270 04 Kolešov

Obec Kolešov je členem těchto organizací:
- Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
- Svazek měst a obcí ČR
- Svazek obcí mikroregionu Kněževesko
- Sdružení místních samospráv ČR.

1) Vyúčtování finančních vztahů ke stát. rozpočtu a rozpočtu krajů
Rozpočtované dotace za rok 2020 činily celkem 432 464,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a
jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce. Dotace na covid nepožadovala
vyúčtování a dotace na Oslavy 700 let obce byla profinancována v roce 2019. Dotace
podléhající vyúčtování byly řádně vyúčtovány.
poskytovatel účel
ÚP
VPP
KÚSK
Oslavy 700 let
obce

ÚZ
13013
93

položka
4116
4222

KÚSK
KÚSK

98024
98193

4111
4111

Dotace-covid
Volby do
Parlamentu
ČR
CELKEM

rozpočet
čerpání
%
97 080,00 97 080,00
100
100 000,00

195 000,00
40 384,00

40 384,00

100

432 464,00 137 464,00

100

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kolešov za období od 01. 01.
2020 do 31. 12. 2020
Na základě zákona č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a Dobrovolných svazků obcí přezkoumal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
finanční kontroly dne 31. 5. 2021.
Závěrečné zjištění z konečného přezkoumání:
byly zjištěny chyby a nedostatky,

Obec Kolešov, Kolešov 35, 270 04 Kolešov
Zjištěné nedostatky, které
a) nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
 Obec uhradila nesprávně dodavatelské firmě WUNSCHL Pavel vyšší částku než bylo
uvedeno ve smlouvě o dílo. Celkem uhradila 503 010,00Kč, fakturována byla částka
497 010,00, uhrazená záloha byla 328 740,00 Kč a doplatek 174 270,00 Kč. Rozdíl ve
výši 6 000,00 Kč vznikl nesprávným součtem cenové nabídky a fakturací dodavatele,
respektive požadovanou úhradou. Doporučujeme neprodleně společnost oslovit, aby
rozdílnou částku ve výši 6 000,00 Kč zaslala na účet obce.
 Ve výkazu Příloha sestaveném k 31. 12. 2020 je v části „C.I.3Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku“ ve sloupci C.2 nesprávně vykázána částka rozpouštění
transferu s minusovým znaménkem
 K 31. 12. 2020 na účtu 311 – odběratelé, nebyla vykázána pohledávka za pronájem
pozemku č. 896/7 v celkové výměře 85 m2, která byla uzavřena fyzickou osobou dne
2. 9. 2013 a výpověď ze strany obce byla dodána až dne 30. 3. 2021
 Nebyly doloženy cenové nabídky dokládající provedení zakázky malého rozsahu na
nákup traktoru včetně příslušenství v souladu s ustanovením §6 zákona č.
134/2016Sb., v platném znění
b) spočívající v §10 odst. 3 písm. c)zákona č. 420/2004 Sb
C4) v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy:
 Jedná se o pověření místostarosty obce. Zákon o finanční kontrole nepřipouští
jmenovat příkazce operace a správce rozpočtu jedné osobě.
 Jedná se o uzavření DPP ze dne 1. 11. 2020 uzavřené s neuvolněným zastupitelem
M.K.
Doporučuje se vyslovit závěr s hospodařením za rok 2020 v souladu s ustanovením §17 odst.
7 písmeno a) zákona 250/2000 Sb. v platném znění, tj. souhlas s celoročním hospodařením
s výhradou.
Doporučujeme vyslovit souhlas s navrženým nápravným opatřením:
Návrh nápravného opatření:
 Obec uhradila nesprávně dodavatelské firmě WUNSCHL Pavel vyšší částku než bylo
uvedeno ve smlouvě o dílo. Celkem uhradila 503 010,00Kč, fakturována byla částka
497 010,00, uhrazená záloha byla 328 740,00 Kč a doplatek 174 270,00 Kč. Rozdíl ve
výši 6 000,00 Kč vznikl nesprávným součtem cenové nabídky a fakturací dodavatele,
respektive požadovanou úhradou. Doporučujeme neprodleně společnost oslovit, aby
rozdílnou částku ve výši 6 000,00 Kč zaslala na účet obce.
Nápravné opatření: obec již kontaktovala firmu WUNSCHL Pavel a dohodla se na
vystavení dobropisu na částku 6 000,00 Kč

Obec Kolešov, Kolešov 35, 270 04 Kolešov
 Ve výkazu Příloha sestaveném k 31. 12. 2020 je v části „C.I.3Transfery na
pořízení dlouhodobého majetku“ ve sloupci C.2nesprávně vykázána částka
rozpouštění transferu s minusovým znaménkem
Nápravné opatření: Účetní tuto chybu opraví ve výkazu Příloha, který bude sestaven k 30. 6.
2021
 K 31. 12. 2020 na účtu 311 – odběratelé, nebyla vykázána pohledávka za pronájem
pozemku č. 896/7 v celkové výměře 85 m2, která byla uzavřena fyzickou osobou dne
2. 9. 2013 a výpověď ze strany obce byla dodána až dne 30. 3. 2021
Nápravné opatření: Částka za pronájem pozemku č. 896/7 ji byla vyfakturována a je
v pohledávkách na účtu 311 (do doby úhrady)
 Nebyly doloženy cenové nabídky dokládající provedení zakázky malého rozsahu na
nákup traktoru včetně příslušenství v souladu s ustanovením §6 zákona č.
134/2016Sb., v platném znění
Nápravné opatření: K případným dalším zakázkám malého rozsahu budou dokládány
cenové nabídky
 Jedná se o pověření místostarosty obce. Zákon o finanční kontrole nepřipouští
jmenovat příkazce operace a správce rozpočtu jedné osobě.
Nápravné opatření: Obec schválí novou směrnici o finanční kontrole v rámci které stanoví
nová pověření k provádění a kontrole finančních operací.
 Jedná se o uzavření DPP ze dne 1. 11. 2020 uzavřené s neuvolněným zastupitelem
M.K.
Nápravné opatření: Pokud se bude uzavírat DPP se zastupitelem obce, bude se dohoda
nejdříve schvalovat na zastupitelstvu obce.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Příloha k rozvaze, Výkaz zisků a ztrát
Tabulky vypořádání dotace
Ekonomické tabulky

Obec Kolešov, Kolešov 35, 270 04 Kolešov
Návrh závěrečné účtu obce Kolešov byl schválen na veřejném jednání zastupitelstva
dne 12. 11. 2021 – s výhradou
Vyvěšeno dne: 15. 11. 2021
Sejmuto dne:
Razítko obce a podpis: …………………………………………………

