Závěrečný účet obce Popůvky za rok 2019
Návrh
Závěrečný účet obce se zpracovává na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a
výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Na základě
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje obec Popůvky
návrh závěrečného účtu obce za rok 2019.

Zpracovala: Zdeňka Debefová
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I. Úvod
Obec Popůvky hospodařila v roce 2019 podle schváleného rozpočtu, který schválilo ZO dne
12.12.2018 usnesením č. 16. Rozpočet pro rok 2019 schválilo ZO jako schodkový, plánované výdaje
+ financování (splátky dlouhodobého úvěru- splašková kanalizace ve starých Popůvkách) jsou vyšší
jako plánované příjmy. Rozpočet obce na rok 2019 byl schválen ve výši 39.920.300 Kč. Návrh
rozpočtu byl jako schválený rozpočet obce na rok 2019 neprodleně v lednu roku 2019 rozepsán do
účetnictví v plné platné rozp. skladbě pro rok 2019.
Celkové hospodaření obce bylo v roce 2019 uspokojivé. Podařilo se vybrat téměř všechny
předepsané příjmy z pohledávek (příjmy z pronájmu nemovitého majetku-budov a pozemků obce).
Naplnily se nám téměř všechny plánované příjmy daňových příjmů, které tvoří více jak 2/3 rozpočtu
v oblasti příjmů. Jednalo se především o sdílené daně. Daň z nemovitostí, která se stoprocentně vrací
do rozpočtu obce, byla vybrána v plné předpokládané výši a ještě překročila náš odhad. Na této dani
obec vybrala 1.885.491,30 Kč což je 125,70 % ke schválenému rozpočtu a 125,70 % k upravenému
rozpočtu. Vzhledem k tomu, že obec nemá žádné informace o tom, kolik by skutečně měla a mohla
(pokud by všechny subjekty zaplatily) vybrat na této dani, je těžké spekulovat o tom, zda je výše
předepsané (rozpočtované) výše v souladu se skutečností v době, kdy obec schvaluje rozpočet na
příští účetní období. Zcela se nám naplnil výnos daně z příjmů FO ze závislé činnosti (112,50 % schvl.
rozpočet), podíl na srážkové dani (117,32 % schvl. rozpočet) a DPH (99,79 % schv. rozpočet). V roce
2019 se nám podařilo vybrat daň z příjmů FO ze SVČ v daleko nižší částce než jsme plánovali(pouze
96,80 % schv. rozpočet). Srovnání výnosů z jednotlivých daní je uvedeno v oddílu II.4. včetně grafu
tohoto dokumentu.
Obec Popůvky v roce 2019 poskytla ze svého rozpočtu veřejnou podporu šesti neziskovým
organizacím, jednomu dobrovolnému svazku a pěti fyzickým osobám:
TJ SOKOL Popůvky,z.s
TJ SOKOL Popůvky,z.s
Cardová Alena
Cardová Alena
Filiánek , z.s.
Patrik Carda
Myslivecký spolek Výrovka
Včelařský spolek ve Střelicích
Ing. Jaroš Roman
Junák-český skaut, z.s
SK M-Aerobic academy,z.s.
Petr Haiser
Svobodová Šarlota
DSO VAK Ivančice

2.400.000 Kč (neinvestiční na provoz)
100.000 Kč (invetiční na fotb. branky-přenosné)
50.000 Kč (neinv. na Mladé hody)
75.000 Kč (neinv. na Babské hody)
8.000 Kč (neinvestiční na provoz)
20.000 Kč (neinv. na startovné na soutěži)
45.000 Kč (neinv. na krmivo pro zvěř)
20.000 Kč (neinvestiční na provoz)
20.000 Kč (neinvestiční -soutěž)
150.000 Kč (neinvestiční na provoz)
20.000 Kč (neinvestiční -soutěž)
20.000 Kč (účast na soutěži v thajském boxu)
20.000 Kč (neinvestiční -soutěž)
1.500.000 Kč (neinvestiční na provoz)

Tyto poskytnuté dotace byly použity v souladu se smlouvou, v roce 2019 (v průběhu roku dle
smlouvy) a v roce 2020 (jako následné) byly dokončeny finanční kontroly u všech příjemců dotace ze
strany obce.
Obec dále ze svého rozpočtu v rámci kulturních akcí přispěla (zaplatila přímo) některé výdaje
spojené s konáním dětského dne, masopustní karneval pro nejmenší, drakiádu a spoustu dalších akcí,
které pořádáme především pro naše nejmenší občánky. Nezapomínáme ani na seniory, v roce 2019
se setkávali na společném posezení v restauraci U Jaroše, kde jim obec zaplatila občerstvení a
hudbu. Obec sama zajišťuje dovoz obědů pro naše seniory a děti ze školy a školky. Koupili jsme
obecní auto a naše pracovnice rozváží tyto obědy. Poskytli jsme dotaci na pořádání Mladých hodů a
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Babských hodů. Všechny kulturní akce pořádané obcí či jinými osobami nebo organizacemi
podporujeme z důvodu zachování a obnovy místního kulturního dědictví a tradic naší obce.
Obec Popůvky je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací školského typu – MŠ Popůvky a ZŠ
Popůvky. Provoz obou příspěvkových organizací, školy i mateřské školy, plně dotuje formou
provozního příspěvku. V roce 2019 stál provoz školy naši obec celkem 900.000 Kč, školka na provoz
obdržela rovněž částku 900.000 Kč. ZŠ skončila své hospodaření za rok 2019 se ziskem ve výši
106.501,72 Kč, MŠ skončila své hospodaření za rok 2019 ziskem ve výši 40.848,04 Kč. Pravidelně
provádíme kontrolu hospodaření organizací nejméně 2x v kalendářním roce.
Také v roce 2019 jsme museli zajistit v rámci přenesené působnosti pořádek a bezpečnost našich
občanů, dále řešení přestupků a požární ochranu. Za přestupkovou agendu jsme městu Šlapanice
zaplatili v roce 2019 částku 19.500 Kč, policii Rosice 322.855 Kč, hasiči Střelice 12.000 Kč. V roce
2019 jsme postavili opěrou zídku u hřiště spolu s vydlážděním prostoru mezi brankami a silnicí. Další
plánované stavby byly pozastaveny, protože obec nemá dosud schválený nový územní plán.
Naše obec je členem DSO VAK Ivančice, členský příspěvek (podle počtu obyvatel) jsme za rok
2019 zaplatili ve výši 37.000 Kč. Jsme také členy MAS Bobrava, z.s. (Místní akční skupina-zapsaný
spolek obcí a právnických osob Bobrava § 3639 pol. 5179). Členský příspěvek na rok 2019 byl ve výši
15.650 Kč.
Obec v roce 2019 splácela jeden dlouhodobý úvěr. Úvěr byl čerpán ve výši 13 mil. Kč. u ČS, a.s.
Zůstatek tohoto nesplaceného úvěru u ČS, a.s. k 31.12.2019 byl 8.222.062,46 Kč.
Tento závěrečný účet obce Popůvky je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění a předkládá celkový rozbor
hospodaření obce za rok 2019. Celková bilance příjmů a výdajů obce Popůvky k 31.12.2019 je
uvedena v části II. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce Popůvky za rok 2019 v členění
podle tříd, položek a jednotlivých paragrafů (§§) formou srovnávacích tabulek:
tabulka
tabulka
tabulka
tabulka
tabulka
tabulka

č.1/2019 - údaje o plnění rozpočtu za rok 2019 podle tříd
č.2/2019 – bilance příjmů a výdajů obce k 31.12.2019 (v Kč) po položkách,
č.3/2019 - přehled přijatých dotací k 31.12.2019 v členění dle poskytovatele
č.4/2019 - srovnání plnění daňových příjmů obce za období 2015-2019 včetně grafu
č.5/2019 – přehled čerpání výdajů obce Popůvky k 31.12.2019 v členění dle oddílů
č.6/2019 - plnění rozpočtu financování za rok 2019 – srovnání SR a UR se skutečností

II. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce Popůvky za rok 2019
II.1.-tabulka č.1/2019- Srovnání údajů o plnění rozpočtu k 31.12.2019 podle tříd:
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
%
%
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
RS
RU
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DAŇOVÉ PŘÍJMY
4010
31 665 000,00
33 549 600,00
35 078 628,26
110,78 /104,56
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
4020
371 200,00
618 400,00
928 053,97
250,01 /150,07
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4030
18 200,00
18 200,00
/ 100,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
4040
362 700,00
852 700,00
118,46 / 99,98
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PŘÍJMY CELKEM
4050
32 036 200,00
34 548 900,00
36 877 582,23
115,11 /106,74
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200
32 036 200,00
34 548 900,00
36 387 582,23
113,58/105,32
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BĚŽNÉ VÝDAJE
4210
19 383 000,00
30 963 300,00
23 019 257,22
118,76 / 74,34
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4220 18 950 000,00
15 132 400,00
10 890 375,80
57,47 / 71,97
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VÝDAJE CELKEM
4240
38 333 000,00
46 095 700,00
33 909 633,02
88,46 / 73,56
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430
38 533 000,00
46 095 700,00
33 419 633,02
87,18 / 72,50
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
-6 296 800,00
-11 546 800,00
2 967 949,21
-47,13/-25,70
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
4450
6 296 800,00
11 546 800,00
-2 967949,21
-47,13/-25,70
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
6 296 800,00
11 546 800,00
-2 967949,21
-47,13/-25,70

Příjmy po konsolidaci jsou celkově naplněny na 113,58 % schváleného rozpočtu a na 105,32 %
upraveného rozpočtu.
Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány do výše 87,18 % schváleného rozpočtu a na 72,50 %
upraveného rozpočtu.
Srovnání příjmů a výdajů obce meziročně – rok 2018 a rok 2019
Plnění rozpočtu obce v letech 2018 – 2019 (srovnání skutečnosti ke schválenému rozpočtu):
Schv. rozpočet
rok 2018
Příjmy daňové
Příjmy nedaňové
Příjmy kapitálové
Přijaté transfery (bez pol.413x a
534x-konsolidační)
Výdaje běžné
Výdaje kapitálové
Financování (bez pol. 8115)

Schv. rozpočet
rok 2019

Skutečnost rok
2018

Skutečnost rok
2019

23 892 800,00 Kč
393 400,00 Kč
0,00 Kč
304 600,00Kč

31 665 000,00 Kč
371 200,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

32 006 010,42 Kč
585 475,73 Kč
119 990,00 Kč
360 837,00 Kč

35 078 628,26 Kč
928 053,97 Kč
18 200,00 Kč
852 700,00 Kč

16 283 500,00 Kč
18 250 000,00 Kč
11 530 000,00 Kč

19 383 000,00 Kč
18 950 000,00 Kč
6 296 800,00 Kč

15 370 515,57 Kč
1 358 766,50 Kč
-14 755 731,08 Kč

23 019 257,22 Kč
10 890 375,80 Kč
-2 967949,21 Kč

II.2.- tabulka č.2/2019-Bilance příjmů a výdajů obce Popůvky k 31.12.2019 (v Kč) položkově
Příjmy
Položka

Třída

1
1111
1112
1113

DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob placená
plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená
poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
srážkou

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1334
1340

Odvody za odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
Poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy

1341

Poplatek ze psů

1343

Poplatek za užívání veřejného
prostranství

1344

Poplatek ze vstupného

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

1346

Poplatek za povolení k vjezdu do
vybraných míst

1361

Správní poplatky

1381
1382

Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
daně z technic.her
Zrušený odvod z loterií a pod.her
kr.výher.hrac.přístrojů

1385

Dílčí daň z technických her

1511

Daň z nemovitých věcí

Třída

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost

Rozpočet
schválený

%

Rozpočet
upravený

%

Rozdíl

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

5711036.15

5900000.00

96.80

5900000.00

96.80

188963.85

142872.39

127000.00

112.50

127000.00

112.50

-15872.39

482198.74

411000.00

117.32

411000.00

117.32

-71198.74

4489855.75

4240000.00

105.89

4240000.00

105.89

-249855.75

116280.00

150000.00

77.52

150000.00

77.52

33720.00

10102827.95

10124000.00

99.79

10124000.00

99.79

21172.05

296014.20

0.00

0.00

44600.00

663.71

-251414.20

747130.00

963000.00

77.58

963000.00

77.58

215870.00

54200.00

55000.00

98.55

55000.00

98.55

800.00

1500.00

3000.00

50.00

3000.00

50.00

1500.00

1296.00

2000.00

64.80

2000.00

64.80

704.00

143665.00

150000.00

95.78

150000.00

95.78

6335.00

1100.00

0.00

0.00

1100.00

100.00

0.00

28390.00

40000.00

70.98

40000.00

70.98

11610.00

120611.12

8000000.00

1.51

88900.00

135.67

-31711.12

606.64

0.00

0.00

0.00

0.00

-606.64

10753553.02

0.00

0.00

9750000.00

110.29

-1003553.02

1885491.30

1500000.00

125.70

1500000.00

125.70

-385491.30

35078628.26

31665000.00

110.78

33549600.00

104.56

-1529028.26

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

5

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
za účelem prodeje

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

2131

260373.34

12000.00

2169.78

238700.00

109.08

-21673.34

4900.00

0.00

0.00

3300.00

148.48

-1600.00

116000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-116000.00

Příjmy z pronájmu pozemků

57639.00

123800.00

46.56

123800.00

46.56

66161.00

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
věcí a jejich částí

37400.00

105400.00

35.48

105400.00

35.48

68000.00

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

4300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-4300.00

2141

Příjmy z úroků (část)

3693.31

10000.00

36.93

10000.00

36.93

6306.69

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

2500.00

0.00

0.00

2500.00

100.00

0.00

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a
drob.dlouhodobého majetku

100.00

2440.0
0

-2340.00

2321
2322
2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2328

Neidentifikované příjmy

2440.00

0.00

0.00

Přijaté neinvestiční dary

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-30000.00

Přijaté pojistné náhrady

38372.00

0.00

0.00

3200.00

1199.1
3

-35172.00

369536.32

120000.00

307.95

131400.00

281.23

-238136.32

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-900.00

928053.97

371200.00

250.01

618400.00

150.07

-309653.97

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

Příjmy z prodeje pozemků

18200.00

0.00

0.00

18200.00

100.00

0.00

0.00

0.00

18200.00

100.00

0.00

Třída

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída

3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

3111

Třída

3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

18200.00

Třída

4

PŘIJATÉ TRANSFERY

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

29000.00

0.00

0.00

29000.00

100.00

0.00

333700.00

0.00

0.00

333700.00

100.00

0.00

362700.00

0.00

0.00

362700.00

100.00

0.00

36387582.23

32036200.00

113.58

34548900.00

105.32

-1838682.23

Skutečnost

Rozpočet
schválený

%

Rozpočet
upravený

%

Rozdíl

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

5011

Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
zaměst.na služ.místech

2083627.00

2000000.00

104.18

2083800.00

99.99

173.00

5021

Ostatní osobní výdaje

272921.00

79000.00

345.47

273100.00

99.93

179.00

1723946.00

1825500.00

94.44

1724000.00

100.00

54.00

688897.00

664200.00

103.72

689100.00

99.97

203.00

351004.00

344300.00

101.95

351300.00

99.92

296.00

8728.00

10200.00

85.57

8800.00

99.18

72.00

4111
4112

Třída

4

Neinvest.přij.transfery z
všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
souhrn.dotač.vzta

PŘIJATÉ TRANSFERY
PŘÍJMY CELKEM

Výdaje
Položka

Třída

5

5023
5031
5032

Odměny členů zastupitelstev obcí a
krajů
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
na st.politiku zamě
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
pojištění

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

5039

Ostatní povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

0.00

7700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5131

Potraviny

1362.30

0.00

0.00

1400.00

97.31

37.70

5132

Ochranné pomůcky

8595.00

6000.00

143.25

8600.00

99.94

5.00

5133

Léky a zdravotnický materiál

828.00

5000.00

16.56

1000.00

82.80

172.00

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího
prodeje)

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

5141

Úroky vlastní

5151

64295.00

51000.00

126.07

64400.00

99.84

105.00

850449.81

730000.00

116.50

860100.00

98.88

9650.19

3457.84

100000.00

3.46

3500.00

98.80

42.16

2145303.06

556700.00

385.36

2582500.00

83.07

437196.94

59870.00

85000.00

70.44

83900.00

71.36

24030.00

Studená voda

22081.00

20000.00

110.41

22100.00

99.91

19.00

5153

Plyn

45040.00

80000.00

56.30

45100.00

99.87

60.00

5154

Elektrická energie

271196.00

260000.00

104.31

285900.00

94.86

14704.00

5156

Pohonné hmoty a maziva

41003.19

75000.00

54.67

64500.00

63.57

23496.81

5161

Poštovní služby

9989.10

10000.00

99.89

10100.00

98.90

110.90

5162

Služby elektronických komunikací

158474.87

103000.00

153.86

158600.00

99.92

125.13

5163

Služby peněžních ústavů

77680.23

152000.00

51.11

147800.00

52.56

70119.77

5164

Nájemné

8906.00

10000.00

89.06

9000.00

98.96

94.00

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

16940.00

0.00

0.00

17000.00

99.65

60.00

5167

Služby školení a vzdělávání

21719.00

10000.00

217.19

21800.00

99.63

81.00
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5168

Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
komunik.technologiemi

5169
5171
5172

4235.00

4300.00

98.49

4300.00

98.49

65.00

Nákup ostatních služeb

4576296.04

2608400.00

175.44

5859300.00

78.10

1283003.96

Opravy a udržování

2712358.17

1360300.00

199.39

8281800.00

32.75

5569441.83

Programové vybavení

45748.00

0.00

0.00

45800.00

99.89

52.00

5173

Cestovné

52529.00

45000.00

116.73

52700.00

99.68

171.00

5175

Pohoštění

61563.14

60000.00

102.61

66800.00

92.16

5236.86

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

21280.00

21100.00

100.85

21400.00

99.44

120.00

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

571486.20

1000000.00

57.15

1000000.00

57.15

428513.80

5194

Věcné dary

5222

Neinvestiční transfery spolkům

5229

Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
podob. organizací

5321

Neinvestiční transfery obcím

5329
5331
5364
5365

Ost.neinvest.transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně
Neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím
Vratky transferů poskytnutých z
veř.rozpočtů ústř.úrovně
Platby daní a poplatků krajům,obcím a
státním fondům

147300.00

210.09

309600.00

99.96

138.83

2400000.00

109.29

2623000.00

100.00

0.00

20000.00

20000.00

100.00

20000.00

100.00

0.00

416855.00

12000.00

3473.79

416900.00

99.99

45.00

37000.00

37000.00

100.00

37000.00

100.00

0.00

1800000.00

1800000.00

100.00

1800000.00

100.00

0.00

15346.10

15600.00

98.37

15600.00

98.37

253.90

116280.00

150000.00

77.52

150000.00

77.52

33720.00

4306.00

0.00

0.00

4400.00

97.86

94.00

205000.00

100000.00

205.00

205000.00

100.00

0.00

5424

Náhrady mezd v době nemoci

5499

Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu

5901

Nespecifikované rezervy

0.00

2417400.00

0.00

531100.00

0.00

531100.00

5903

Rezerva na krizová opatření

0.00

0.00

0.00

1000.00

0.00

1000.00

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde
nezařazené

200.00

0.00

0.00

200.00

100.00

0.00

22529257.22

19383000.00

116.23

30963300.00

72.76

8434042.78

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

0.00

150000.00

0.00

150000.00

0.00

150000.00

Třída

5

BĚŽNÉ VÝDAJE

Třída

6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Třída

309461.17
2623000.00

6119

Ostatní nákup dlouhodobého
nehmotného majetku

6121

Budovy, haly a stavby

7059522.90

18000000.00

39.22

11149900.00

63.31

4090377.10

6122

Stroje, přístroje a zařízení

1249033.90

600000.00

208.17

1249900.00

99.93

866.10

6123

Dopravní prostředky

2481819.00

100000.00

2481.82

2482600.00

99.97

781.00

6322

Investiční transfery spolkům

100000.00

100000.00

100.00

100000.00

100.00

0.00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

10890375.80

18950000.00

57.47

15132400.00

71.97

4242024.20

VÝDAJE CELKEM

33419633.02

38333000.00

87.18

46095700.00

72.50

12676066.98
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Financování
Název položky

Skutečnost

Rozpočet
schválený

%

Rozpočet
upravený

%

8115

-1380649.21

7884100.00

-17.51

13134100.00

-10.51

8124

-1587300.00

-1587300.00

100.00

-1587300.00

100.00

8000

-2967949.21

6296800.00

-47.13

11546800.00

-25.70

Položka

Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
Dlouhodobé financování z tuzemska
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
Opravné položky k peněžním operacím
CELKEM FINANCOVÁNÍ
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II.3- tabulka č. 3/2019-Přehled přijatých dotací k 31.12.2019 v členění dle
poskytovatele (SR, SF, EU, jiný veř. rozpočet):
Obec Popůvky byla v roce 2019 příjemcem dotace na pol. 4112 dotaci z VPS ze SR v rámci
souhrnného dotačního vztahu určené na pokrytí výkonů spojených s výkonem veřejné správy, ve výši
333.700 Kč.
Dále obec přijala dotaci na zabezpečení konání voleb do Evropského parlamentu na pol. 4111 UZ
98348 ve výši 29.000 Kč, ze které bylo použito 22.780 Kč a nevyčerpaná část dotace, ve výši 6.220
Kč, byla vrácena na BÚ KrÚ JMK dne 29. 1. 2020 (b/22).
tabulka č. 3/2019
přijatá dotace
v roce 2019

čerpání
k 31.12.2019

vratka

vráceno ve fin.
vypořádání
datum a č. dokladu

pol.4111 ÚZ 98348 – volby do EP

29.000

22.780

6.220

29.1.2020 doklad č.
b/22 ČS, a.s.

celkem

29.000

22.780

6.220

popis
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II.4- tabulka č. 4/2019 - Srovnání plnění daňových příjmů a výdajů obce k 31.12.2019 za období 2015-2019 včetně grafu
Rok
Položka

Daň

1111 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti

v tis.Kč rok
2014

v tis.Kč rok
2015

v tis.Kč rok
2016

Srovnání
v tis.Kč
rok 2017

v tis.Kč
rok 2018

%
%
%
%
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

2 972,99

2 767,34

3 540,03

4 332,50

5 073,20

107,43

78,17

81,71

85,40

1112 1112 daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti

334,10

689,88

635,57

105,09

105,63

48,43

108,55

604,79

99,49

1113 1113 daň z příjmů FO vybíraných srážkou

259,19

335,09

363,75

365,03

417,50

77,35

92,12

99,65

87,43

1121 1121 daň z příjmů PO

2 977,63

3 220,99

3 760,45

3 888,07

3 834,25

92,44

85,65

96,72

101,40

1211 1211 daň z přidané hodnoty (DPH)

5 755,33

5 882,23

6 881,54

98,23

9 431,12

97,84

85,48

7 005,54

1,04

12 299,24

12 895,53

15 181,34

8 788,92 18 861,70

95,38

84,94

172,73

46,60

Celkem
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III. – tabulka č.5/2019- Plnění rozpočtu výdajů za rok 2019
Obec hospodařila i ve výdajích v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem pro rok 2019. V tabulce č. 5/2019 je přehled čerpání
výdajů obce v tomto účetním období a to v členění dle oddílů (v Kč )
III.1 – tabulka č. 5/2019 - Přehled čerpání výdajů obce Popůvky k 31.12.2019 v členění dle oddílů (v Kč)
Rozbor hospodaření obce za období k 31.12.2019 –rozpočtové neinvestiční (běžné) výdaje v členění podle oddílů (k UR –
upravenému rozpočtu) vyjádřeno v %:

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů
Paragraf (oddíl)
10

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

22

Doprava

23

Vodní hospodářství

31

Běžné
výdaje

Kapitálové
výdaje

Výdaje celkem

Rozpočet
upravený

%

268.005,00

0.00

268.005,00

1.428.600,00

18,76

4.139.082,14

5.063.284,20

9.202.366,34

14.439.600,00

63,73

75.833,00

0,00

75.833,00

1.803.400,00

4,21

Vzdělávání a školské služby

1.977.086,25

712.919,23

2.690.005,48

2.690.300,00

99,99

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

1.554.502,25

577.200,00

2.131.702,25

2.158.100,00

98,78

34

Tělovýchovná a zájmová činnost

2.799.758,00

1.540.704,97

4.340.462,97

6.731.800,00

64,48

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

1.946.891,64

0,00

1.946.891,64

2.685.900,00

72,49

37

Ochrana životního prostředí
Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice
zaměstnanosti
Civilní připravenost na krizové stavy

3.557.331,92

2.599.719,00

6.157.050,92

9.269.700,00

98,20

314.719,75

0,00

314.719,75

315.200,00

99,85

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

385.355,00

133.849,90

519.204,90

519.300,00

99,98

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

100,00

5.291.131,94

262.698,50

5.553.830,44

6.705.200,00

82,83

192.214,23

0,00

192.214,23

320.000,00

60,07

15.346,10

0,00

15.346,10

15.600,00

98,37

22.529.257,22

10.890.375,80

33.419.633,02

46.095.700,00

72,50

43
52
53
55
61

Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana a integrovaný záchranný
systém
Státní moc, státní správa, územní samospráva
a polit. strany

63

Finanční operace

64

Ostatní činnosti

celkem

10
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IV. Plnění rozpočtu financování za rok 2019
IV.1.-tabulka č.6/2019 -Plnění rozpočtu financování za rok 2019 – srovnání SR (schválený rozpočet) a UR(upravený rozpočet) se skutečností:
Položka
třída
8

Financování v roce 2018-přehled

8115
8115
8123
8124

Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech (+) zapojení přebytku z min.roku
Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech (+/-)=zůstatek na BÚ k 31.12.
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostř. (splátka úvěru u ČS,a.s.)

8901
8

Operace na peněžních účtech-cizí peníze (nejsou příjmem a výdajem ÚSC)
Financování celkem

1 až 4
5 až 6

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost
K 31.12.

% SR

% UR

7.884.100,00
x
x
-1.587.300,00
x
6.296.800,00

13.134.100,00
x
x
-1.587.300,00
x
11.546.800,00

x
-1.380.649,21
x
-1.587.300,00
0,00
-2.967.949,21

*****
*****
*****
100,00
*****
-47,13

*****
*****
*****
100,00
*****
-25,70

32.036.200,00
38.533.000,00
-6.296.800,00
6.296.800,00

34.548.900,00
46.095.700,00
-11.546.800,00
11.546.800,00

36.387.582,23
33.419.633,02
2.967.949,21
-2.967.949,21

113,58
87,18
-47,13
-47,13

105,32
72,50
-25,70
-25,70

Financování

Přehled hospodaření
Příjmy celkem po konsolidaci
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování celkem po konsolidaci

poznámka:
pol. 8115 jako zapojení přebytku z roku 2018 byla do schváleného rozpočtu ve výši 7.884.100 Kč, upravený rozpočet skončil ve výši 13.134.100
Kč. Přebytek z roku 2018 byl použit na posílení příjmů a dokrytí schodku mezi příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2019. Částka –
1.380.649.21 Kč je změna stavu bankovních účtů, tedy rozdíl mezi počátečním stavem běžného účtu a jeho stavem k rozvahovému dni, tedy
k 31.12.2019. Počáteční stav účtu byl ve výši 34.251.102,42 Kč , koncový byl ve výši 35.631.751,63 Kč, rozdíl je 1.380.649,21 Kč. Do rozpočtu
se pol. 8115 zapojuje jako aktivní na straně MD. Od ní se potom minusovým znaménkem odečítá další financování, v našem případě pol.
8124 - splátky dlouhodobých úvěrů, které byly do schváleného rozpočtu zapojeny ve výši 1.587.300 Kč. Její výše se během roku 2019
nezměnila. Zapojení přebytku, případné čerpání nového úvěru (pol.8123) a splátky úvěru se od sebe odečítají a vzniká celkový výsledek
financování (6.296.800 Kč). Saldo příjmů a výdajů je potom rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji na úrovni schváleného rozpočtu,
upraveného rozpočtu a skutečného plnění.
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V.1. Sumář provedených rozpočtových opatření v roce 2019
Obec Popůvky hospodařila v roce 2019 dle schváleného rozpočtu, který schválilo ZO dne:
12. 12. 2018 usnesením č. 16 jako schodkový. Schodek byl kryt zapojením přebytku z roku
2018 (pol. 8115). Rozpočet obce byl v roce 2019 upraven 17 rozpočtovými opatřeními. Po
poslední úpravě byly rozpočtové příjmy včetně financování (pol. 8115) ve výši 47.683.000 Kč
a rozpočtové výdaje + financování (splátka dlouhodobého úvěru na pol. 8124) 47.683.000 Kč.
Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace………………… 34.548.900 Kč
Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let).......…… 13.134.100 Kč
Příjmy celkem………………………………………………………………………… 47.683.000 Kč
Výdaje - běžné + kapitálové ………………………………………………….. 46.095.700 Kč
Financování –pol. 8124 - splátka úvěru …………………………….. ..
1.587.300 Kč
Výdaje celkem……………………………………………………………………….. 47.683.000 Kč
Rozpočet obce jako schválený byl neprodleně (v lednu 2019) rozepsán v plné platné rozpočtové
skladbě pro rok 2019. Závaznými ukazateli rozpočtu obce Popůvky jsou pro daňové příjmy položky, stejně tak v případě dotací, pro nedaňové a kapitálové příjmy potom jednotlivé §§. Pro
výdaje běžné (provozní) i investiční (kapitálové) jsou závaznými ukazateli rozpočtu také jednotlivé
§§. Pro financování jsou to položky. V oblasti financování byla rozpočtována pol. 8124- uhrazené
splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků, v našem případě se jedná o splátky dl. inv.
úvěru u ČS, a.s., ve výši 1.587.300 Kč ve schváleném rozpočtu, skutečnost je 1.587.300 Kč (za
rok).
Schválený rozpočet byl tedy v příjmech schválen na částku : 39.920.300 Kč a ve výdajích
rovněž na částku : 39.920.300 Kč.
Do příjmů byl zapojen na pol. 8115 přebytek hospodaření z roku 2018 ve výši 7.884.100 Kč ve
schváleném rozpočtu, v upraveném rozpočtu byla navýšena na částku 13.134.100 Kč. Zapojením
přebytku na pol. 8115 se stal schválený rozpočet schodkovým.
Pro schválený i upravený rozpočet obce platí rovnice: P +F = V + F
schváleno

usnesení
č.

39 920 300,00 schválený rozpočet 2019

změna +

změna -

RO 1/2019

ZO 14.1.2019

9

40 254 000,00 upravený rozpočet 2019

333 700,00

0,00

RO 2/2019

RO 6.3.2019

11

40 254 000,00 upravený rozpočet 2019

0,00

0,00

RO 3/2019

RO 24.4.2019

10

40 254 000,00 upravený rozpočet 2019

0,00

0,00

RO 4/2019

RO 15.5.2019

2

40 283 000,00 upravený rozpočet 2019

29 000,00

0,00

RO 5/2019

RO 12.6.2019

2

40 283 000,00 upravený rozpočet 2019

0,00

0,00

RO 6/2019

ZO 26.6.2019

9

40 283 000,00 upravený rozpočet 2019

0,00

0,00

RO 7/2019

RO 11.7.2019

12

40 283 000,00 upravený rozpočet 2019

0,00

0,00

RO 8/2019

RO 24.7.2019

7

40 283 000,00 upravený rozpočet 2019

0,00

0,00

RO 9/2019

RO 4.9.2019

3

40 283 000,00 upravený rozpočet 2019

0,00

0,00

RO 10/2019

ZO 25.9.2019

8

45 533 000,00 upravený rozpočet 2019

5 250 000,00

0,00

RO 11/2019

RO 9.10.2019

12

45 783 000,00 upravený rozpočet 2019

250 000,00

0,00

RO 12/2019

RO 30.10.2019

10

46 033 000,00 upravený rozpočet 2019

250 000,00

0,00

RO 13/2019

RO 13.11.2019

16

46 283 000,00 upravený rozpočet 2019

250 000,00

0,00

RO 14/2019

ZO 20.11.2019

8

47 683 000,00 upravený rozpočet 2019

1 400 000,00

0,00

RO 15/2019

RO 27.11.2019

10

47 683 000,00 upravený rozpočet 2019

0,00

0,00

RO 16/2019

ZO 11.12.2019

12

47 683 000,00 upravený rozpočet 2019

0,00

0,00

RO 17/2020

RO 18.12.2019

17

47 683 000,00 upravený rozpočet 2019

0,00

0,00
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V.2.-Střednědobý výhled obce– roky 2020-2021
Provedli a schválili jsme aktualizaci Střednědobého výhledu obce na roky 2020-2021. Střednědobý
výhled je pro oba roky zpracován jako schodkový.
Příjmy v tis.Kč
Rok
2020

třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

2021

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace

24500
500
0
400

25000
500

Příjmy celkem

25400

25900

400

Poznámka:
Rok 2020

tř.1

daňové příjmy - základem je předpokládaný příjem ze sdílených daní v roce 2019
(daňová predikce se doporučuje spíše nenavyšovat).

tř.2
tř.3
tř.4

nedaňové příjmy - stejné jako v roce 2019, možnost menšího nárůstu v oblasti nájmů ob. majetku.
kapitálové příjmy- nepředpokládáme prodej obecního majetku (pozemků, budov)
obec je pravidelným příjemcem dotace z VPS na výkon veřejné správy. Její výše je podle schváleného
dotace RUD pro každý rok (VPS = Všeobecná pokladní správa).
Rok 2021

tř.1

daňové příjmy - základem je předpokládaný příjem ze sdílených daní v roce 2020 navýšený
o 500 tis. Kč (daňová predikce se doporučuje spíše nenavyšovat).

tř.2
tř.3
tř.4

nedaňové příjmy - stejné jako v roce 2020, nepředpokládáme nárůstu v oblasti nájmů ob. majetku.
kapitálové příjmy- nepředpokládáme prodej obecního majetku (pozemků, budov)
obec je pravidelným příjemcem dotace z VPS na výkon veřejné správy. Její výše je podle schváleného
dotace RUD pro každý rok (VPS = Všeobecná pokladní správa).

Výdaje v tis. Kč

Rok
2020

třída 5
třída 6

2021

Běžné- neinvestiční- provozní
Kapitálové- investiční

19000
20000

19500
20000

Výdaje celkem

39000

39500

Poznámka:
Rok 2020

tř.5
tř.6

běžné (provozní) výdaje - odhad podle roku 2019 (navýšení o inflaci) +zajištění provozu ZŠ a MŠ
kapitálové (investiční) výdaje - víceúčelová budova (sprtovněkulturní), vodovod v chatové oblasti, dětská hřiště
Rok 2021

tř.5
tř.6

běžné (provozní) výdaje - odhad podle roku 2020+ zajištění provozu ZŠ a MŠ
kapitálové (investiční) výdaje - dokončení víceúčelové budovy, rezerva pro investiční akce, které nastanou

Financování v tis. Kč

Rok
2020

třída 8

Zapojení přebytku z minulých let-8115 (příjem)
Čerpání dlouhodobého úvěru-8123 (příjem)

2021

15200
0

15000
0
14

-1600
13600

Splátky jistin dlouhodobých úvěru - 8124 (výdej)

Financování celkem

-1400
13600

Poznámka:

pol.8115

Rok 2020
zapojení přebytku z roku 2019 pro krytí schodku mezi příjmy a výdaji-bude zapojen v případě, že se nebude příznivě
vyvíjet
příjem ze sdílených daní a daně z nemovitostí a především krytí stavby nové budovy obce (sport a kultura)

pol.8123
pol.8124

čerpání dlouh. úvěru - nepředpokládáme, že bude obec v následujících letech čerpat
splátky jistin dl. úvěrů-splátky jistiny dlouh. úvěru u ČS, a.s., který obec čerpala v roce 2015 na stavbu splaškové
kanalizace ve starých Popůvkách.

pol.8115

Rok 2021
zapojení přebytku z roku 2021 pro krytí schodku mezi příjmy a výdaji-bude zapojen v případě, že se nebude příznivě
vyvíjet
příjem ze sdílených daní a daně z nemovitostí

pol.8123
pol.8124

čerpání dlouh. úvěru - nepředpokládáme, že bude obec v následujících letech čerpat
splátky jistin dl. úvěrů-splátky jistiny dlouh. úvěru u ČS, a.s., který obec čerpala v roce 2015 na stavbu splaškové
kanalizace ve starých Popůvkách.
rozpočet

schodkový

schodkový

Rok 2020 v tis. Kč

Rok 2021 v tis. Kč

Příjmy +F

25400+15200=40600

25900+15000=40900

Výdaje +F

39000+1600=40600

39500+1400=40900

definice rozpočtu vyrovnaný P=V+F
přebytkový P˃ V+F
schodkový P < V + F
rozpočet

schodkový

vyrovnaný

Rok 2020 v tis.Kč

Rok 2021 v tis.Kč

příjmy+F

25400+15200=40600

25900+15000=40900

výdaje+F

39000+1600=40600

39500+1400=40900

Schválilo ZO dne: 12.12.2018
Usnesením č. 17

V.3.-Návrh na přidělení prostředků z OÚ na provoz ZŠ a MŠ Popůvky pro
rok 2019:
Součástí návrhu rozpočtu obce na rok 2019 jsou i rozpočty školy a mateřské školy, našich
školských příspěvkových organizací.
Pan ředitel předložil radě obce návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 ve výši 900.000 Kč. Rozpočet je
připravený a rozepsaný na jednotlivé analytiky, je velmi podrobný a čerpá ze skutečností minulého
roku. Je velmi dobře zpracovaný. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce rozpočet ZŠ ponechat
v navrhované výši. Žádost byla schválena a zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12.12.2018
schválilo výši provozního příspěvku pro ZŠ na rok 2019 ve výši 900.000 Kč. Provozní prostředky
byly organizaci poskytnuty jednorázově ve schválené výši na počátku roku 2019.
Paní ředitelka předložila radě obce návrh rozpočtu MŠ na rok 2019 ve výši 900.000 Kč. Rozpočet je
připravený a rozepsaný na jednotlivé analytiky, je velmi podrobný a čerpá ze skutečností minulého
roku. Je velmi dobře zpracovaný. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce rozpočet MŠ ponechat
v navrhované výši. Její žádost byla schválena a zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
12.12.2018 schválilo výši provozního příspěvku pro MŠ na rok 2019 ve výši 900.000 Kč. Provozní
prostředky byly organizaci poskytnuty jednorázově ve schválené výši na počátku roku 2019.
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Návrhy rozpočtu školy a mateřské školy se po jejich schválení staly součástí schváleného
rozpočtu obce pro rok 2019 a jejich výdaje se tak staly výdaji schváleného rozpočtu obce pro
rok 2019.

VI. Tvorba a použití peněžních fondů obce

Obec Popůvky nemá zřízen žádný účelový peněžní fond.

VII. Investice financované dlouhodobým úvěrem, jiná NFV (návratná
finanční výpomoc)

Obec Popůvky splácí dlouhodobý přímý úvěr, který čerpala u ČS, a.s., Brno. Úvěr jsme začali
čerpat v roce 2015 a byl celý použit na splacení vlastního podílu obce na vybudování splaškové
kanalizace ve starých Popůvkách. Stavbu provedl za pomoci dotace ze SFŽP, půjčky ze SFŽP a
podílu obce, DSO VAK Ivančice. Svazek je vlastníkem kanalizace a bude ji provozovat. Úvěr byl
čerpán ve výši 13 mil. Kč. u ČS, a.s. ČS, a.s. nám v průběhu roku nabídla možnost refinancování
obou úvěrů a jejich sloučení do jednoho. Protože nám banka nabídla velice výhodný nízký úrok,
byly původně dva dlouhodobé úvěry (první u KB, a.s. na rekonstrukci MŠ, druhý u ČS, a.s. na
kanalizaci) po schválení zastupitelstvem obce refinancovány a nyní tedy splácíme pouze jeden
dlouhodobý úvěr a to u ČS, a.s. Brno. Zůstatek tohoto nesplaceného úvěru u ČS, a.s. k 31.12.2019
byl 8.222.062,46 Kč. Výše úroků úvěru se každoročně upřesňuje dle aktuálního sazebníku banky
pro následující rok a je v okamžiku sestavování a schvalování rozpočtu pouze informativní. Během
účetního období tedy může dojít i ke změně.
Jinou NFV (návratnou finanční výpomoc) obec nemá a sama ze svého rozpočtu jinému
veřejnému rozpočtu územní úrovně, FO, PO, a.s. nebo s.r.o. v roce 2019 NFV neposkytla.

VIII. Bankovní účty a ostatní finanční operace, vedlejší hosp. činnost

Obec má zřízeny v roce 2019 tyto bankovní účty:
231 0100 ZBÚ ČS a. s.,
231 0150 ZBÚ ČNB,

č. účtu 2024450339/0800 k 31. 12. 2019 zůstatek 35.343.041.43 Kč.
č. účtu 94-6517641/0710 k 31. 12. 2019 zůstatek
288.710,20 Kč.

Zůstatek na BÚ celkem k 31. 12. 2019............................... 35.631.751,63 Kč
Účet u ČS, a.s. číslo účtu 2024450339/0800 je náš základní běžný účet. Od roku 2013 má obec
založen další běžný účet u ČNB, kam nám chodí dotace ze SR. Číslo tohoto účtu je 946517641/0710. Obec nemá zřízen žádný termínovaný ani jiný spořící účet nebo vkladový účet.
Obec Popůvky nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost, není plátcem DPH.
Obec se stala v roce 2015 členem sdružení MAS Bobrava. Je členem DSO VAK Ivančice a je
členem Sdružení obcí Jižní Moravy se sídlem v Praze.
Neúčtuje o žádných sdružených prostředcích. Obec vlastní vodovod, který vložila do DSO
k jeho užívání svazkem. Provozovatelem tohoto majetku je tedy DSO VAK Ivančice, obec nevybírá
ani stočné ani vodné. Obec nevykonává žádnou ekonomickou činnost.

IX. Hospodaření právnických osob zřizovaných a zakládaných obcí

Obec Popůvky je zřizovatelem dvou právnických osob. Jedná se o organizace
školského typu, ZŠ a MŠ Popůvky. Základní vzdělání je zajištěno na I. stupni , a to od 1. do 4.
ročníku. V MŠ jsou dvě třídy. S ohledem na nárůst porodnosti a množství nově narozených dětí
byla v obci zrekonstruována stará budova MŠ a na podzim roku 2012 v ní byly otevřeny dvě třídy
pro naše nejmenší občánky.
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Rada obce schválila dne 23.4.2020 usnesením č. 5 roční účetní závěrku zřízené příspěvkové
organizace ZŠ Popůvky sestavenou k 31.12.2019. Příspěvková organizace předložila ke schválení
roční závěrky za rok 2019 následující účetní výkazy: Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu
sestavené k 31.12.2019 a výsledek inventarizace pohledávek, závazků a majetku provedenou ke
dni 31.12.2019. Organizace vyhotovila rovněž Výroční zprávu o hospodaření za rok 2019 a
předložila ji radě obce, ta ji dne 23.4.2020 schválila usnesením č. 3. PO skončila své hospodaření
za rok 2019 se ziskem (výsledkem hospodaření běžného účetního období) ve výši 106.501,72 Kč.
ZŠ
Náklady k 31.12.2019
Výnosy k 31.12.2019
Výsledek hospodaření (akruál) před zdaněním
Výsledek hospodaření běžného úč. období (k 31.12.2019)

4.309.559,98 Kč
4.416.061,70 Kč
106.501.72 Kč
106.501,72 Kč

Rada obce dne 23.4.2020 usnesením č. 4 schválila vlastní PO ZŠ Popůvky příděl do fondů výsledku
hospodaření roku 2019 ve schvalovacím řízení po zdanění příspěvkové organizace ZŠ Popůvky
takto:
➢ fond odměn
80.000,00 Kč
➢ rezervní fond
26.501,72 Kč
Příspěvková organizace MŠ Popůvky rovněž radě obce předložila ke schválení roční
závěrky za rok 2019 následující účetní výkazy: Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu sestavené
k 31.12.2019 a výsledek inventarizace pohledávek, závazků a majetku provedenou ke dni
31.12.2019. Rada obce dne 23.4.2020 usnesením č. 8 schválila roční závěrku vlastní PO MŠ
Popůvky. Organizace vyhotovila také Výroční zprávu o hospodaření za rok 2019 a předložila ji
radě obce, ta ji dne 23.4.2020 schválila usnesením č. 6.PO skončila své hospodaření za rok 2019
se ziskem (výsledkem hospodaření běžného účetního období) ve výši 40.848,04 Kč.
MŠ
Náklady k 31.12.2019
Výnosy k 31.12.2019
Výsledek hospodaření (akruál) před zdaněním
Výsledek hospodaření běžného úč. období (k 31.12.2019)

4.805.803,76 Kč
4.846.651,80 Kč
40.848,04 Kč
40.848,04 Kč

Rada obce dne 23.4.2020 usnesením č. 7 schválila vlastní PO MŠ Popůvky příděl do fondů
výsledku hospodaření roku 2019 ve schvalovacím řízení po zdanění příspěvkové organizace ZŠ
Popůvky takto:
➢ fond odměn
➢ rezervní fond

25.000,00 Kč
15.848,04 Kč

MŠ předložila radě obce také ke schválení odpisový plán majetku na rok 2019. MŠ odepisuje
myčku nádobí, kterou vede na účtu 022. Myčku odepisuje 5 let.
Příspěvkové organizace, především jejich hospodaření, pravidelně 2x v roce kontroluje
zaměstnanec obce spolu s finančním výborem obce. Kontrolou hospodaření PO za rok 2019 nebyly
zjištěny žádné vážnější nedostatky. Schválené rozpočty obě PO dodržely, hospodařily dobře
s prostředky poskytnutými jim na provoz z rozpočtu obce (zřizovatele). Celkově můžeme
hospodaření a činnost našich PO zhodnotit jako uspokojivou. Organizacím nebyla uložena žádná
nápravná opatření.
Ze všech kontrol je pořizován Protokol a Zápis. O plnění rozpočtu jsou průběžně
informováni radní i zastupitelé obce. Protokoly i Zápisy z kontrol jsou uloženy na obecním úřadě.
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Naše PO hospodaří s provozním příspěvkem, který jim schvaluje zřizovatel (obec) ze svého
rozpočtu + dotace z MŠMT na mzdové náklady. Výše těchto příspěvků jsou pro ně zavazující a
jsou to jejich aktiva a pasiva. V případě výnosu na provoz je skutečnost i rozpočet ve výši plnění
100,00 %, celkové výnosy skutečnost ovšem ke schválenému rozpočtu navýšené o ostatní výnosy
během roku celkový poměr změní na více jak 100 %.
Příspěvkové organizace hospodaří se svěřeným drobným dlouhodobým majetkem a
samostatnými movitými věcmi (dětské hřiště v areálu školy, myčka nádobí v MŠ). Tento majetek
na pokyn svého zřizovatele (obce) každoročně inventarizují k rozvahovému dni (k 31.12.).
Inventarizační soupisy majetku včetně přírůstků předkládají radě obce. Stejně tak předkládají
v průběhu roku případně k rozvahovému dni návrhy na vyřazení majetku s odůvodněním, proč by
k vyřazení drobného majetku mělo dojít. Rada obce rozhodne o způsobu vyřazení a tuto informaci
předá zpět ředitelům PO. Na základě tohoto rozhodnutí potom organizace účtuje o vyřazení
majetku. majetek je v obou organizacích veden počítačově (v programu KEO). Budovy mají obě
organizace ve výpůjčce, na majetkových účtech o nich neúčtují, neodepisují je.

X. Finanční vypořádání poskytnutých dotací v roce 2019 se SR, SF,
EU, jiným veřejným rozpočtem

Finanční vypořádání proběhlo za rok 2019 s rozpočtem státu prostřednictvím účtů KrÚ JMK.
Obec Popůvky byla v roce 2019 příjemcem dotace na pol. 4112 dotaci z VPS ze SR v rámci
souhrnného dotačního vztahu určené na pokrytí výkonů spojených s výkonem veřejné správy, ve
výši 305.800 Kč. Neinvestiční dotace na výkon veřejné správy (pol. 4112) se finančně
nevypořádává.
Dále obec přijala dotaci na zabezpečení konání voleb do EP na pol. 4111 UZ 98348 ve výši
29.000 Kč, ze které bylo použito 22.780 Kč a nevyčerpaná část dotace, ve výši 6.220 Kč, byla
vrácena na Bú KrÚ JMK do 15. 2. 2020 (viz oddíl II.3 tabulka č. 3/2019-přehled přijatých dotací
k 31.12.2019 v členění dle poskytovatele (SR, SF, EU, KrÚ,...).

XI. Finanční vypořádání s příjemci veřejné podpory z rozpočtu obce
za rok 2019 a veřejnosprávní kontrola provedená u těchto příjemců
obec Popůvky v roce 2019 poskytla na základě žádosti a Smlouvy o poskytnutí dotace,
těmto organizacím a fyzickým osobám:
TJ SOKOL Popůvky,z.s
TJ SOKOL Popůvky,z.s
Cardová Alena
Cardová Alena
Filiánek , z.s.
Patrik Carda
Myslivecký spolek Výrovka
Včelařský spolek ve Střelicích
Ing. Jaroš Roman
Junák-český skaut, z.s
SK M-Aerobic academy,z.s.
Petr Haiser
Svobodová Šarlota
DSO VAK Ivančice

2.400.000 Kč (neinvestiční na provoz)
100.000 Kč (invetiční na fotb. branky-přenosné)
50.000 Kč (neinv. na Mladé hody)
75.000 Kč (neinv. na Babské hody)
8.000 Kč (neinvestiční na provoz)
20.000 Kč (neinv. na startovné na soutěži)
45.000 Kč (neinv. na krmivo pro zvěř)
20.000 Kč (neinvestiční na provoz)
20.000 Kč (neinvestiční -soutěž)
150.000 Kč (neinvestiční na provoz)
20.000 Kč (neinvestiční -soutěž)
20.000 Kč (účast na soutěži v thajském boxu)
20.000 Kč (neinvestiční -soutěž)
1.500.000 Kč (neinvestiční na provoz)

Tyto poskytnuté dotace byly použity v souladu se smlouvou, v roce 2020 byly dokončeny finanční
kontroly u všech příjemců dotace ze strany obce.
Všichni žadatelé řádně požádali obec o příspěvek z rozpočtu obce, podepsali veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí veřejné fin. podpory a souhlasili s provedením následné kontroly správnosti
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použití poskytnuté dotace. Řádně a včas předložili finančnímu výboru obce Popůvky doklady ze
svého účetnictví. Tyto poskytnuté dotace byly použity v souladu se Smlouvou. Veřejnosprávní
kontrola u fyzických osob proběhla po skončení akce (dle termínu uvedeného ze Smlouvy a to
v průběhu roku), finanční kontrola u neziskové organizace TJ SOKOL Popůvky proběhla v roce
2020. Obec Popůvky provedla veřejnosprávní kontrolu použití těchto dotací. Kontrolou bylo
zjištěno, že všichni příjemci tuto dotaci použili správně. Při kontrolách nebylo shledáno ze strany
příjemců žádné pochybení. Nebyl proto uložen žádný následný odvod nepoužitých nebo chybně
použitých prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele. Zápisy o provedených kontrolách a protokoly
jsou uloženy na OÚ. Obec dále ze svého rozpočtu v rámci kulturních akcí přispěla (zaplatila přímo)
některé výdaje spojené s konáním dětského dne, pravidelně pořádáme obecní ples, masopustní
karneval pro nejmenší, drakiádu a spoustu dalších akcí, které pořádáme především pro naše
nejmenší občánky. Nezapomínáme ani na seniory. V roce 2019 pro ně obec při příležitosti jejich
jubileí uspořádala společné posezení v restauraci U Jaroše, kde jim obec zaplatila malé pohoštění a
hudbu. Všechny kulturní akce pořádané obcí či jinými osobami nebo organizacemi podporujeme z
důvodu zachování a obnovy místního kulturního dědictví a tradic naší obce.

XII. Nakládání s majetkem – inventarizace
V roce 2010 byla vydána vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, která
změnila způsob a provádění fyzické i dokladové inventarizace majetku a závazků obcí a jimi
zřízených příspěvkových organizací. Na základě této vyhlášky naše obec přepracovala vnitřní
směrnice, které se týkaly právě způsobu provádění inventarizace majetku a závazků v minulých
letech. První z nich je Směrnice č. 9/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků obce
Popůvky. Na ni navazuje Plán inventur na rok 2019, který schválila rada obce dne 27.11.2019
usnesením č. 9 jako Přílohu č. 1 ke Směrnici č. 9/2011 k provádění inventarizace majetku a
závazků obce Popůvky. Plán inventur pro rok 2019 určil okamžik zahájení a ukončení inventarizace
majetku a závazků obce k 31.12.2019 a to takto:
inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Popůvky (fyzická) proběhne ve dnech od
13.1.2020 do 31.1.2020 s tím, že v přípravné fázi v době od 2.12.2019 do 10.1.2020 připraví
odpovědné osoby dle Přílohy č. 2 k Plánu inventur podklady pro správné provedení inventarizace
na všech úsecích. Rada obce jmenovala jednotlivé členy inventarizačních komisí (dále jen IK) a
členy hlavní inventarizační komise (dále jen HIK). Jmenování komisí je součástí Plánu inventur.
Jednotlivé inventarizační komise zahájí svou činnost 13.1.2020 a ukončí ji 31.1.2020. Inventarizace
proběhne fyzicky a dokladově a týká se všeho majetku, pohledávek a závazků obce ve stavu
vykázanému v účetnictví obce k rozvahovému dni (k 31. 12. 2019) s tím, že obec Popůvky si pro
inventarizaci fyzickou nestanovila žádný jiný rozhodný den. Dokladová inventarizace závazků a
pohledávek obce bude k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2019. Dokladová inventarizace bude
zahájena dne 3.2.2020 a její ukončení je stanoveno na den 14.2.2020. Při převzetí podkladů
k provedení inventarizace na svém úseku budou členové jednotlivých inventarizačních komisí
seznámeni s postupem provedení inventury (fyzicky, dokladově nebo obojí) a při provádění
inventarizace jim na požádání budou předloženy všechny informace potřebné k provedení
inventury. Seznámení se s celým postupem potvrdí svým podpisem na Příloze č. 2 Podpisové vzory
odpovědných a oprávněných osob, který je přílohou k Plánu inventur na rok 2019. Z provedené
inventarizace vyhotoví každá inventarizační komise Inventurní soupisy, na kterých uvede skutečný
stav, účetní stav a rozdíl (inventarizační rozdíl-manko nebo přebytek). Inventarizační rozdíl se musí
proúčtovat do závěrky prosince (k 31. 12. 2019). Hlavní inventarizační komise (HIK) po dokončení
jednotlivých inventur a po předání inventurních soupisů vyhotoví Inventarizační zprávu, ve které
shrne všechny podstatné skutečnosti o všech provedených inventurách, včetně seznamu všech
inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů a informace o všech inventarizačních a
zúčtovatelných inventarizačních rozdílech. Zpráva bude opatřena komentářem a podepsána všemi
členy komise. S výsledkem bude seznámena rada obce, která rozhodne o případných podnětech
na vyřazení nepotřebného majetku a pohledávek. O případném vyřazení nemovitého majetku
rozhodne zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání v roce 2020. Zastupitelstvu bude rovněž
předložena celá Inventarizační zpráva HIK na jeho nejbližším zasedání v roce 2020 po dokončení
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závěrky obce za rok 2019. Aby inventarizace správně proběhla je třeba provést na zasedání
zastupitelstva následující:
Instruktáž členů jednotlivých inventarizačních komisí:
- seznámení všech zastupitelů s Plánem inventur v roce 2019
- jmenování členů IK na jednotlivých úsecích
- jmenování členů HIK
- průběh inventarizace
Jedná se o inventarizaci veškerých závazků, jiných aktiv a jiných pasiv včetně podrozvahy obce
Popůvky k rozvahovému dni, tedy k 31. 12. 2019.
1. Obec Popůvky nevyužije v tomto případě možnost stanovení rozhodného dne, to je den, ke
kterému je možno provádět inventury jakéhokoliv majetku a závazků. Rozhodný den umožňuje
provést ověření skutečného stavu fyzicky, vyhodnotit zbytkové hodnoty u DM a rozhodnout o
opravných položkách. Inventuru lze provést 4 měsíce před a 2 měsíce po rozvahovém dni. Za
rozhodný den stanovila v případě fyzických inventur majetku za rok 2019
organizace den 31. 12. 2019.
2. Rozdílové inventury majetku a závazků obce Popůvky pro účtové skupiny, inventarizační
položky případně seskupení inventarizačních položek (seznam dodatečných inventurních
soupisů) uvedené v příloze č. 1 plánu inventur nebudou zahájeny. Rozdílová inventura je
dokladová a týká se prokázání přírůstků a úbytků hmotného majetku mezi rozhodným a
rozvahovým dnem prostřednictvím účetních záznamů.
3. Prvotní inventury majetku (fyzická inventarizace) obce Popůvky pro účtové skupiny,
inventarizační položky případně seskupení inventarizačních položek (seznam inventurních
soupisů) uvedené v příloze č. 1 plánu inventur budou zahájeny dne 13.1.2020 a ukončeny dne
31.1.2020, okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy je rozhodný den, tedy 31. 12. 2019.
4. Prvotní inventury dokladové, tedy inventarizace závazků obce Popůvky pro účtové skupiny,
inventarizační položky případně seskupení inventarizačních položek (seznam inventurních
soupisů) uvedené v příloze č. 1 plánu inventur budou zahájeny dne 3.2.2020 a ukončeny dne
14. 2. 2020, okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy je rozvahový den, tedy 31. 12.
2019.
5. Každá inventarizační komise po skončení inventury na svém úseku vyhotoví Inventurní
soupisy a sumář k jednotlivým druhům majetku a závazků, u kterých provedli její členové
řádnou inventuru. Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy. Průkazné jsou pouze
tehdy, pokud jsou k nim připojeny podpisové záznamy oprávněné a odpovědné osoby, tedy
podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností, že majetek a závazky existují (lze
je jednoznačně určit, k tomu slouží inventarizační identifikátor) a dále podpisový záznam osoby
odpovědné za provedení inventury. Inventurní soupisy musí být vyhotoveny v rozsahu buď
účtové skupiny, seskupení inventarizačních položek (účtů) anebo za jednotlivé inventarizační
položky (účty). Rozsah inventurních soupisů musí být uveden včetně číselného a slovního
označení účtů podle směrné účtové osnovy. V každém inventurním soupisu musí být uvedeno
identifikační číslo účetní jednotky. Inventurní soupis je komentovaný výsledek činnosti
inventarizační komise, který musí především obsahovat
seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování skutečných
stavů, tj. seznam všech inventurních evidencí, pomocných evidencí a jiných evidencí, které
měla inventarizační komise k dispozici a pomocí nichž zjišťovala stav, správnost a ocenění
inventarizovaných částí inventarizačních položek.
způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů, tj. komentář, jaká metoda byla
účetní jednotkou zvolena pro ocenění skutečně zjištěných zúčtovatelných rozdílů, tedy
zjištěných přebytků-majetek, který účetní jednotka prokazatelně vlastnila a v inventurní
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evidenci není uveden, musí jednak zaúčtovat do účetních knih na základě rozhodnutí osoby
oprávněné k vystavení účetního dokladu pro účetní zápis a jednak zahrnout do věcné
evidence, která je podkladem pro sestavení inventurních evidencí. Pokud bude zjištěn
skutečný přebytek dlouhodobého majetku, který se neodepisuje (např. pozemek, umělecké
dílo, atd.), účtuje se zvýšením aktiv proti vlastním zdrojům. Pokud bude zjištěn skutečný
přebytek dlouhodobého majetku, který se odepisuje (stavby, budovy, movité věci, atd.),
účtuje se zvýšení aktiv proti oprávkám. Skutečný přebytek oběžného majetku (zásob a
zboží), účtuje se zvýšení aktiv oproti výnosům. Pokud bude dokladovou inventurou zjištěno,
že v inventurní evidenci chybí konkrétní pohledávka, účtuje se zvýšení aktiv oproti výnosům.
Jestliže je naopak zjištěno, že pohledávka v evidenci je neoprávněně, např. proto, že je již
promlčena nebo dokonce právně zanikla, musí být pohledávka odepsána do nákladů a
pokud právně nezanikla a účetní jednotka rozhodla o účtování do podrozvahové evidence,
bude výše pohledávky zaúčtována tam. Chybějící závazek v evidenci závazků, který
prokazatelně vznikl, musí účetní jednotka zahrnout do svých účetních knih. Nelze
zaměňovat s účtováním na dohadné položky, kterými budou napraveny zjištěné nedostatky
v úplnosti účetnictví při inventarizaci.
manko- z účetních i z věcných evidencí se manka a schodky odúčtují v ceně, která byla u
chybějící části inventarizační položky uvedena a za kterou byly chybějící části majetku
v účetnictví oceněny. Všechna manka, která nejsou považována za pohledávku vůči osobě
hmotně odpovědné za svěřenou část majetku ve shodě se zákoníkem práce, účtujeme vždy
do nákladů na účet manka a škody. Manka a schodky, které považuje účetní jednotka za
pohledávku vůči zaměstnanci s hmotnou odpovědností, nesmí být zaúčtována do nákladů,
ale jako pohledávka za odpovědnou osobou.
rozdílný názor na výši opravných položek- zaúčtovaných do účetních knih před
zahájením činnosti inventarizační komise. Pokud člen inventarizační komise zodpovědný za
ověření správného ocenění majetku zjistí, že majetek byl rozvaze vykázán v hodnotě vyšší
než by odpovídalo skutečnosti, oznámí tuto skutečnost osobě zodpovědné za vyhotovení
účetních dokladů pro účetní zápisy zúčtovatelných rozdílů a navrhne správnou výši opravné
položky s uvedením inventarizačního identifikátoru té části inventurní položky, u které byl
rozdíl zjištěn. Tato informace bude předána písemně formou změny do inventurních
evidencí, které byly inventarizační komisi před zahájením inventur předány.
rozdílný názor na výši rezerv – zaúčtovaných před zahájením činnosti inventarizační
komise na účtu 441. Pokud člen inventarizační komise zodpovědný za ověření správného
ocenění majetku zjistí, že rezerva by byla v rozvaze vykázána v hodnotě nižší, než by
odpovídalo skutečnosti, bude postupovat stejně jako v případě rozdílného názoru na výši
opravných položek (viz výše).
rozdílný názor na ocenění jiných aktiv a pasiv – především účtovaných v knihách
podrozvahových účtů, bude postupováno stejně jako v případě rozdílných názorů na výši
opravných položek a rezerv (viz výše).
vyhodnocení vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků - pokud je inventurní
soupis vyhotoven za účty pohledávek a závazků, musí inventarizační komise uvést
a) způsob, jak byly při inventuře využity pomocné evidence
b) výsledky odsouhlasení výše pohledávek a závazků.
Podmínky, za kterých budou rozesílány ověřovací dopisy, jsou řešeny pro obec Popůvky ve
Směrnici č. 9/2011 Inventarizace majetku a závazků obce Popůvky. Inventarizační komise
tedy uvede do inventurních soupisů tyto skutečnosti:
- zda jsou v evidenci pohledávky, u kterých bylo rozhodnuto, že bude provedeno vzájemné
odsouhlasení pohledávky nebo závazku
21

– celkové vyhodnocení počtu odeslaných pohledávek a závazků k odsouhlasení, počtu
vrácených informací a z toho počet odsouhlasených informací
– za odsouhlasenou pohledávku nebo závazek se považuje pouze ta, kdy nám adresát
písemně odpověděl a konkrétní pohledávku nebo závazek skutečně potvrdil
– neodsouhlasená pohledávka nebo závazek není zúčtovatelným rozdílem, ale je podnětem
pro inventarizační zprávu, aby se situace dále řešila. Může dojít i k tomu, že bude zjištěn
nesoulad mezi údaji v evidenci dlužníka nebo věřitele a naší evidencí.
kontrola údajů na výpis z katastru nemovitostí ČR- inventarizační komise musí u
Inventurních soupisů, které jsou sestaveny za inventarizační položky 021 a 031 (stavby,
budovy a pozemky) uvést způsob, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o těchto
nemovitostech (pokud byly zapsány v KN) uvedené na výpisu z Katastru nemovitostí ČR a
zda nebyly oproti údajům vedeným v účetní jednotce zjištěny rozdíly. Pokud budou zjištěny
rozdíly, které již nelze odstranit do okamžiku ukončení inventarizace, bude tato skutečnost
inventarizační komisí uvedena v Inventurním soupisu a přenesena do inventarizační zprávy.
Kontrolu údajů uvedených v KN provádí ta účetní jednotka, která má povinnost účtovat o
tomto majetku ve svých účetních knihách, tj. např. příspěvková organizace u majetku
předaného k hospodaření prostřednictvím zřizovací litiny. Inventurní soupisy by měly
obsahovat i informaci o majetku, který je zatížen věcnými břemeny a nově, od roku 2014, i
právo stavby (viz nový Občanský zákoník).
kontrola údajů vedených v jiných evidencích (mimo Katastr nemovitostí)- zde se
jedná např. o evidenci vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, v případě
finančního majetku.
celkovou výši ocenění majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv v členění podle
analytických nebo podrozvahových účtů. Každý Inventurní soupis sestavený za
inventarizační položky uvedené v rozsahu seskupení inventarizačních položek, musí
obsahovat detailní součtové údaje za všechny analytické účty, které jsou uvedeny
v hlavní knize pro oznámený rozsah inventarizačních položek, za který je Inventurní soupis
sestaven. Údaje uvedené v Inventurní evidenci se sesouhlasí na hlavní knihu a podpisem
inventarizační komise stvrdí jejich správnost.
informaci, kde je inventurní evidence vedena a uložena, v případě, že inventurní
evidence, která obsahuje skutečnosti nutné pro zjištění zúčtovatelných rozdílů, není
uvedena v Inventurním soupisu nebo dodatečném inventurním soupisu, nebo není uvedená
v příloze k Inventurnímu soupisu, musí být součástí Inventurního soupisu informace, kde je
tato evidence uložena a vedena (např. pronajatý majetek, majetek ve výpůjčce, majetek
svěřený k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci, majetek vložený do DSO, atd….)
jména osob, které jsou členy inventarizační komise- sestavení jednotlivých
inventarizačních komisí a jejích členů je ošetřeno Plánem inventur, který je každoročně
sestavován.
okamžik zahájení, okamžik ukončení inventury a v případě prvotní inventury
také okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy – tzn., že pokud by účetní
jednotka zvolila pro fyzickou inventuru hmotného majetku jiný termín než konec
rozvahového dne (31. 12.), musí do Inventurního soupisu uvést i den, ke kterému byly
skutečné stavy zjišťovány
podpisové záznamy osob zodpovědných za provedení inventury a za zjištění
skutečného stavu - (§ 30 odst. 2 písm. b) zákona o účetnictví a § 33a) zákona o
účetnictví), k podpisovému záznamu každého ze zodpovědných členů komise musí být
uvedeno datum, kdy tento člen inventarizační komise Inventurní soupis podepsal.
6. Hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) po skončení prvotní inventury majetku a závazků
obce Popůvky za rok 2019 vyhotoví Inventarizační zprávu, ve které shrne všechny
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podstatné skutečnosti o všech provedených inventurách, včetně seznamu všech inventurních
soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů a informace o všech
inventarizačních a zúčtovatelných inventarizačních rozdílech. Inventarizační zpráva bude
obsahovat komentáře a zhodnocení průběhu inventarizace, komentáře k případným rozdílům,
podnětům a zjištění inventarizačních komisí a souhrnný přehled provedených inventur.
Inventurní soupisy a dodatečné inventurní soupisy budou doloženy seznamem účtových skupin,
inventarizačních položek nebo seskupení inventarizačních položek, dále bude přiložena
inventarizační evidence (pomocná evidence, inventurní evidence, jiná evidence), která byla
použita pro ověření fyzického stavu majetku a dokladová pro ověření závazků a pohledávek
obce k 31. 12. 2019, včetně podrozvahové evidence. Dále bude obsahovat složení HIK, kdo
zprávu sestavil, informace o okamžiku zahájení a ukončení inventarizačních činností, návrhy na
řešení případných neproúčtovaných zúčtovatelných rozdílů, které ze zjištěných zúčtovatelných
rozdílů budou předmětem korekce v následujícím účetním období, návrhy na vyřazení
poškozeného a neupotřebitelného majetku, návrhy na preventivní opatření pro odstranění
nedostatků zjištěných při inventarizaci,
7. Za inventarizaci majetku na účtu 909-Ostatní majetek u zřizovatele (svěřený majetek PO obce
na účtu 028 a majetek ve výpůjčce na účtu 909), odpovídají ředitelé příspěvkových organizací
obce Popůvky. Prvotní případně i rozdílovou inventuru svěřeného majetku, majetku nabytého
pro svého zřizovatele a majetku ve výpůjčce, předloží ředitelé příspěvkových organizací po
odsouhlasení stavů s účtárnou obce do 31.1.2020 v jedné kopii HIK. Na každou inventarizační
položku v členění minimálně na syntetické účty musí být zpracován jeden Inventurní soupis,
v případě hmotného majetku bude přílohou dodatečného inventurního soupisu
včetně informace nevypořádaných inventarizačních rozdílů a inventurních rozdílů.
I.

Jmenování komisí

1. K zajištění inventarizace pro rok 2019 se zřizují inventarizační komise (dále jen IK). Výsledek
inventarizace potom sumarizuje a Zápis tvoří hlavní inventarizační komise (dále jen HIK).
➢ Inventarizační komise č. 1
Předmět inventarizace:
021 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný-stavby a budovy,
022 – Dlouhodobý hmotný majetek,
poskytnuté inventurní evidence: inventarizační položka (účet) inventarizační identifikátor
(inventární číslo u majetku), popis části inventarizační položky, částka, u majetku umístění,
oprávky, zůstatková hodnota, opravné položky, katastrální území, list vlastníka.
➢ Inventarizační komise č. 2
Předmět inventarizace:
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek,
902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek,
poskytnuté inventurní evidence: inventarizační položka (účet) inventarizační identifikátor
(inventární číslo u majetku a analytický účet u účtu 902 - podrozvahová evidence), popis části
inventarizační položky, částka, u majetku umístění, oprávky, zůstatková hodnota, opravné položky,
katastrální území, list vlastníka.
➢ Inventarizační komise č. 3
Předmět inventarizace:
031 – Pozemky
036 - Majetek určený k prodeji (dlouhodobý hmotný majetek, přeceněný na reálnou hodnotu)
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poskytnuté inventurní evidence: inventarizační položka (účet) inventarizační identifikátor (parcelní
číslo), katastrální území, list vlastníka, evidence od firmy Real soft.
➢ Inventarizační komise č. 4
Předmět inventarizace:
112 – Materiál na skladě
132 – Zboží na skladě
139 – Ostatní zásoby
poskytnuté inventurní evidence: inventarizační položka (účet) inventarizační identifikátor, umístění,
množství (ks)
➢ Inventarizační komise č. 5
Předmět inventarizace-dokladová
všechny ostatní účty rozvahové i podrozvahové neuvedené u jiných IK
Nehmotný majetek (softwarové programy, územní plán,…)
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek,
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený majetek a oprávky k majetku
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
081 – Oprávky ke stavbám
082 – Oprávky k samostatným mov. věcem a souborům movitých věcí
088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Krátkodobý finanční majetek
231 – Běžný účet
261 – Pokladna
262 – Peníze na cestě
263 – Ceniny
Krátkodobé pohledávky
311 – Odběratelé
194 – Opravné položky k odběratelům
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti
195 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
335 – Pohledávky za zaměstnanci
336 – Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdr. pojištění
341 – Daň z příjmů
342 – Jiné přímé daně
344 - Jiné daně a poplatky
346 – Pohledávky za ústředními rozpočty
348 – Pohledávky za územními rozpočty
373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky
199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
381 – Náklady příštích období
385 – Příjmy příštích období
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388 – Dohadné účty aktivní
Jmění účetní jednotky (vlastní kapitál)
401 – Jmění účetní jednotky
406 – Oceňovací rozdíly při změně účetní metody
403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
407 – Jiné oceňovací rozdíly
Dlouhodobé závazky (cizí zdroje)
451 – Dlouhodobé úvěry
459 – Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
321 – Dodavatelé
324 – Krátkodobé přijaté zálohy
331 – Zaměstnanci
336 – Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdr. pojištění
341 – Daň z příjmů
342 – Jiné přímé daně
345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
349 – Závazky k územním rozpočtům
374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
383 – Výdaje příštích období
384 – Výnosy příštích období
389 – Dohadné účty pasivní
Podrozvahová evidence
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
909 – Ostatní majetek (svěřený majetek vlastní příspěvkové organizaci-sesouhlasení na účet
028 PO-předloží ředitelé PO)
931 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
poskytnuté inventurní evidence: inventarizační položka (účet) inventarizační identifikátor (u
pohledávek, závazků, účtů časového rozlišení, dohad, vlastního jmění je číslo dokladu, pod kterým
je účetní doklad zapsán v účetních knihách a kterým je doložena jeho existence), dlužník, datum
splatnosti, datum částečných úhrad, opravné položky u pohledávek, způsob vymáhání – soud,
exekuce, upomínky
pomocné evidence: knihy pohledávek, knihy závazků, evidence smluv, objednávky, transfery
(smlouvy, rozhodnutí) poskytnuté i přijaté.
ostatní evidence: např. majetek ve výpůjčce, majetek předaný na základě zřizovacích listin vlastní
příspěvkové organizaci, majetek vložený do DSO,…
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2019:
Inventarizace proběhla dle Plánu pro rok 2019 ve dnech od 13.1.2020 do 14.2.2020. Nebyly
shledány inventarizační rozdíly, k 31.12.2019 organizace neúčtovala o žádných zúčtovatelných
inventarizačních rozdílech. Nebylo zjištěno žádné manko ani přebytek.
Obec má dlouhodobý závazek na účtu 451- dlouhodobý úvěr, který jsme čerpali na rekonstrukci
budovy MŠ v roce 2012 a v roce 2015 na splaškovou kanalizaci ve starých Popůvkách.
Obec vede i podrozvahovou evidenci – účet 902, 909 a 931. Na účtu 902 eviduje obec drobný dl.
hm. majetek s pořizovací cenou nižší než je cena určená ve směrnici o účtování majetku. Na účtu
909 evidujeme majetek předaný k hospodaření vlastním školským PO (DDHM) a majetek vložený
do hospodaření DSO VAK Ivančice (vodovod a ostatní vodohospodářské stavby).
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Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2019 na
svém zasedání dne 17.6.2020. Z inventarizace pro zastupitelstvo nevyplynuly žádné úkony, které
by muselo dále provést. Zastupitelstvo neschvalovalo žádné vyřazení majetku (nemovitosti),
jednotlivé inventarizační komise neshledaly nic, co by bylo třeba vyřadit (žádný majetek hmotný
ani nehmotný).Zpráva HIK 2019 včetně všech dílčích inventarizačních zpráv je uložena na obecním
úřadě. Každý do nich může nahlédnout.
Přírůstky a úbytky majetku a závazků obce Popůvky k 31. 12. 2019
Účet 018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (softwary, projekty, atd. ).
Pořizovací cena od 0 Kč do 60.000,--Kč včetně):

inv.číslo

popis

přírůstky

11321 Účetní program KEO4

45 748,00 Kč

CELKEM

45 748,00 Kč

Konečný stav k 31.12.

018.0100

0,00 Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena nad 60.001,--Kč

inv.číslo

popis

přírůstky

CELKEM

0,00 Kč

Konečný stav k 31.12.

Účet 021

úbytky

majetkový
účet

0,00 Kč

601 712,00 Kč
601 712,00 Kč

Počáteční stav k 1.1.

Dlouhodobý hmotný majetek-stavby,budovy. Pořizovací cena od 0 Kč

inv.číslo

popis
10001
10096
11262
11257
11260
10111
11043
11140
11059
11076

přírůstky

TZ - budova MŠ - zastřešení vchodů
TZ - budova býv. hasičské zbrojnice - kuch. linka
Parkoviště v areálu MŠ
Záchytná síť u fotb. hřiště
Záchytná síť u tenis. kurtů
TZ - dětské hřiště v areálu TJ
TZ - místní rozhlas
TZ - zavlažování hřiště
TZ - dětské hřiště v areálu MŠ
TZ - plot MŠ

CELKEM

102 885,00 Kč
120 213,50 Kč
90 670,00 Kč
306 795,50 Kč
298 930,50 Kč
35 787,00 Kč
577 200,00 Kč
180 611,50 Kč
505 311,73 Kč
82 397,50 Kč
2 300 802,23 Kč

Konečný stav k 31.12.

Účet 022

úbytky

majetkový
účet
021.0250
021.0300
021.0400
021.0600
021.0600
021.0600
021.0600
021.0600
021.0650
021.0650

0,00 Kč

127 473 100,62 Kč
129 773 902,85 Kč

Počáteční stav k 1.1.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Pořizovací cena od 40.000,--Kč

inv.číslo

popis
11266
11322
11309
11141
11258

CELKEM

majetkový
účet

170 497,70 Kč
216 245,70 Kč

Počáteční stav k 1.1.

Účet 019

úbytky

Kamerový systém
Zabezpečovací zařízení OÚ - Jablotron 107K
Zahradní traktor XHXY 240
TZ - zavlažování hřiště - technologie
Elektro tříkolka Benycargo 11S

přírůstky

úbytky

287 178,90 Kč
142 485,00 Kč
117 900,00 Kč
174 397,06 Kč
62 545,00 Kč
784 505,96 Kč

majetkový
účet
022.0100
022.0100
022.0200
022.0200
022.0300

0,00 Kč
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2 760 953,20 Kč
3 545 459,16 Kč

Počáteční stav k 1.1.
Konečný stav k 31.12.

Účet 028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek. Pořizovací cena od 3.000,--Kč do 40.000,--Kč

inv.číslo

popis
11259
11261
11265
11276

11299-11300
11301
11302
11303-11306
11307
11308
11310-11311
11312
11313
11314
11316
11320
11323
11324
11277-11284
11285-11287
11288-11291
11292
11293
11294
11295
11296
11297
11298
11318-11319
11263-11264
11267
11268-11269
11270-11273
11274-11275
11315
11317

přírůstky

Kancelářská židle Watford černá
Projektro Epson EB-2247U
Smaltovana tabulka OÚ - otevírací doba
Letecká fotografie Popůvky 100x150cm
2x klimatizace v zasedací místnosti OÚ - Sinclair ASH18BIV
Chladnička ERT 1502 FOW3 - hasička
Varná deska Amica DDS3201 - hasička
4x šatní skříň 200x55x55 - hasička
Stůl 120x80 - hasička
Vysavač Dyson V11
2x letecká fotografie Popůvky 100x150cm
Válenda Mirka - šedá - hasička
Zametač motorový VeGA S100V
Sběrač VeGA S1000V
Smaltovana tabulka OÚ - otevírací doba 2
TV 50 Samsung UE50RU7092 - hasička
Mobil - Apple iPhone 11 Pro
Mobil - Xiaomi Mi 9T
8x knižní regál 2050x260x800 - knihovna
3x knižní regál 2050x260x900 - knihovna
4x knižní regál 2050x520x800 - knihovna
Výpůjční pult 650x1700/1600x750 - knihovna
Nástavba výpůjčního pultu 800x800x230 - knihovna
Knižní regál 2050x260x700 - knihovna
Knižní regál 2050x260x700 - knihovna
Věšáková stěna se zrcadlem 200x1000x18 - knihovna
Kancelářská židle YORK s područkami - knihovna
Kruhový stolek 600mm - knihovna
2x konferenční křesílko - knihovna
2x pískoviště s víkem - dřevěné
Stan ALU 6x4m
2x stan ocel 2x2m
4x stan ALU 3x4,5m
2x stan ALU 4x4m
Ohřívací zásobník na vodu nerez 20L
Ohřívací zásobník na vodu nerez 30L

CELKEM

majetkový
účet

10 151,90 Kč
25 990,50 Kč
3 630,80 Kč
13 794,00 Kč

028.0100
028.0100
028.0100
028.0100

47 131,92 Kč
6 776,00 Kč
4 791,60 Kč
27 152,40 Kč
3 993,00 Kč
17 029,00 Kč
26 002,90 Kč
5 700,00 Kč
21 490,00 Kč
3 790,00 Kč
3 533,20 Kč
9 276,00 Kč
29 990,00 Kč
7 999,00 Kč
47 044,80 Kč
21 598,50 Kč
37 848,80 Kč
37 994,00 Kč
5 868,50 Kč
4 743,20 Kč
3 460,60 Kč
8 046,50 Kč
5 626,50 Kč
7 042,20 Kč
6 171,00 Kč
9 228,00 Kč
24 999,00 Kč
13 798,00 Kč
77 996,00 Kč
39 998,00 Kč
3 012,90 Kč
3 617,90 Kč

028.0100
028.0100
028.0100
028.0100
028.0100
028.0100
028.0100
028.0100
028.0100
028.0100
028.0100
028.0100
028.0100
028.0100
028.0500
028.0500
028.0500
028.0500
028.0500
028.0500
028.0500
028.0500
028.0500
028.0500
028.0500
028.0600
028.0600
028.0600
028.0600
028.0600
028.0600
028.0600

626 316,62 Kč

0,00 Kč

1 855 654,21 Kč
2 481 970,83 Kč

Počáteční stav k 1.1.
Konečný stav k 31.12.

Účet 031

úbytky

Dlouhodobý hmotný majetek-pozemky. Pořizovací cena od 0,--Kč

inv.číslo
549/2
1015/2
549/2
549/2
549/2
1015/2
568/1
511

popis

přesun - věcná břemena
přesun - věcná břemena
přesun - věcná břemena
přecenění na reálnou hodnotu
přesun - záměr prodeje 036
přesun - věcná břemena
přesun - věcná břemena
přesun - věcná břemena
oprava AU z minulých období (2014)
411/1 oprava zaměření
1064/2 přesun - věcná břemena

přírůstky

úbytky
670,00 Kč
415,00 Kč

670,00 Kč
17 530,00 Kč
18 200,00 Kč
415,00 Kč
6 001,00 Kč
3 518,00 Kč
850,00 Kč
3 000,00 Kč
79 020,00 Kč

majetkový
účet
031.0300
031.0300
031.0390
031.0390
031.0390
031.0390
031.0400
031.0400
031.0400
031.0400
031.0400
27

568/14 přesun - věcná břemena
511 přesun - věcná břemena
oprava AU z minulých období (2014)
1064/2 přesun - věcná břemena
1064/1 přesun - záměr prodeje 036
412/1 oprava zaměření
412/4 oprava zaměření

6 001,00 Kč
3 518,00 Kč
850,00 Kč
79 020,00 Kč
105,00 Kč
-10 000,00 Kč
7 000,00 Kč

CELKEM

108 004,00 Kč

108 779,00 Kč

16 224 450,95 Kč
16 223 675,95 Kč

Počáteční stav k 1.1.
Konečný stav k 31.12.

Účet 036

031.0490
031.0490
031.0490
031.0490
031.0490
031.0500
031.0500

Dlouhodobý hmotný majetek-pozemky. Pořizovací cena od 0,--Kč

inv.číslo

popis

přírůstky

549/2 přesun - záměr prodeje 031.0390
549/2 prodej
1064/1 přesun - záměr prodeje 031.0490

18 200,00 Kč
18 200,00 Kč
105,00 Kč

CELKEM

18 305,00 Kč

majetkový
účet
036.0031
036.0031
036.0031

18 200,00 Kč

0,00 Kč
105,00 Kč

Počáteční stav k 1.1.
Konečný stav k 31.12.

Účet 042

úbytky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

inv.číslo
042.0004
042.0007
042.0014
042.0016
042.0017
042.0020
042.0021
042.0022
042.0023
042.0024
042.0025
042.0026
042.0027
042.0029
042.0030
042.0031
042.0032
042.0033
042.0034

popis

přírůstky

Kabiny fotbalového hřiště
Záchytná síť u fotb. hřiště
TZ - zavlažování hřiště
Parkoviště v areálu MŠ
Parkoviště - fotbalové hřiště
TZ - místní rozhlas
TZ - budova MŠ - zastřešení vchodů
Elektro tříkolka Benycargo 11S
TZ - plot MŠ
TZ - dětské hřiště v areálu TJ
Kamerový systém
TZ - dětské hřiště v areálu MŠ
Studna na fotb. hřišti
TZ - budova býv. hasičské zbrojnice - kuch. linka
Účelové komunikace
Lávka přes Troubský potok
Lávka přes Augšperský potok
Závora manuální - sportovní areál
Zabezpečovací zařízení OÚ - Jablotron 107K

CELKEM

11 021 708,80 Kč

Konečný stav k 31.12.

inv.číslo
902231-001-002
902232-001
902233-001
902234-001
902235-001

2 780 179,43 Kč
577 200,00 Kč
82 885,00 Kč
62 545,00 Kč
82 397,50 Kč
35 787,00 Kč
287 178,90 Kč
505 311,73 Kč
7 260,00 Kč
120 213,50 Kč
4 816 268,77 Kč
119 911,00 Kč
226 270,00 Kč
25 749,00 Kč
142 485,00 Kč

majetkový
účet

605 726,00 Kč
355 008,56 Kč
90 670,00 Kč
577 200,00 Kč
102 885,00 Kč
62 545,00 Kč
82 397,50 Kč
35 787,00 Kč
287 178,90 Kč
505 311,73 Kč
120 213,50 Kč

142 485,00 Kč
2 967 408,19 Kč

2 574 240,75 Kč
10 628 541,36 Kč

Počáteční stav k 1.1.

Účet 902

492 000,00 Kč
298 930,50 Kč
359 136,47 Kč

úbytky

Drobný dlouhodobý hmotný majetek. Pořizovací cena od 0,-- Kč do 2.999,-- Kč
popis
2x Odpadkové koše-závěsné
Přilba bezpečnostní
Vysavač na okna
Zahradní nůžky
Elektrická sešívačka - administrativa

přírůstky
1 740,00 Kč
1 990,00 Kč
1 390,00 Kč
999,00 Kč
1 148,00 Kč

úbytky

majetkový
účet
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
28

902236-001
902237-001
902238-001
902239-001
902240-001
902241-001
902242-001
902243-001
902244-001-002
902245-001-003
902246-001-008
902247-001
902248-001
902249-001-004
902250-014-002
902251-001
902252-001-003
902253-001
902254-001-002
902255-001
902256-001
902257-001-005
902258-001-006
902259-001
902260-001
902261-001
902262-001
902263-001
902264-001-010
902265-001-002
902266-001
902267-001-004
902268-001

Schůdky hliník - 5 sch.
Ohniště kovové - kulaté
Nástěnný držák projektoru
Projekční plátno
Router - ASUS RP-AC53
Router - ASUS RP-AC58U
Vlajka stožárová EU 120x300
Vlajka stožárová ČR 120x300
2x Zahradní postřikovač 7L
3x Odpadkový koš dřevěný
8x Polička na noviny zaoblená
Pokladní zásuvka PCD-428 - referent
Panel se zrcadlem - hasička
4x Židle masiv Siena - hasička
2x Kostým - chlupaté ruce s drápy
Kostým - chlupatý čert s maskou
3x Kostým - chlupatá kopyta hnědá
Kostým - maska čerta Zagone Krampus
2x Kolečko stavební KS60
Kostým - andělské šaty
Varná konvice Concept RK3135
5x Zavařovací hrnec DOMO DO42325PC
6x Led zářivky Osram
Kostým - maska čerta Zagone Overlord
Skříň Hagendrup 96x176 kombi buk
Nástěnné hodiny JVD RH612.11
Led řetěz vánoční 5,6m
Buben elektro 50m
10x Barel 50L
2x Stůl skládací kulatý
Mikrovlnka ETA Mirello - hasička
4x Plynová bomba 10 kg
Držák na TV - hasička

CELKEM

101 106,11 Kč

Konečný stav k 31.12.

inv.číslo
175-001-005
176-001-002
177-001-020
179-001
174-001
178-0014
173-001
180-001
4125-001
4196-001
4197-001
4198-001
4199-001
4202-001
1026-001
1042-001
1046-001
1050-001
1051-001
1091-001
4200-001-002
4201-001
4203-001

902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
902.0000
0,00 Kč

603 782,51 Kč
704 888,62 Kč

Počáteční stav k 1.1.

Účet 909

761,09 Kč
2 407,90 Kč
1 996,50 Kč
2 650,00 Kč
1 702,47 Kč
2 401,85 Kč
1 499,00 Kč
1 515,00 Kč
706,00 Kč
8 810,00 Kč
8 421,60 Kč
1 803,00 Kč
2 855,60 Kč
7 550,40 Kč
658,00 Kč
2 900,00 Kč
1 197,00 Kč
2 140,00 Kč
2 166,00 Kč
1 399,00 Kč
448,00 Kč
9 995,00 Kč
3 594,00 Kč
2 140,00 Kč
2 958,00 Kč
590,00 Kč
1 290,00 Kč
1 150,00 Kč
3 950,00 Kč
4 331,80 Kč
2 286,90 Kč
5 220,00 Kč
345,00 Kč

Dlouhodobý majetek ZŠ a MŠ
popis
5x Plastový stůl ELISE sv. zelený
2x Křeslo CUBA oranžové
20x Plastová židle LINDY oranžová
Tiskárna Canon PIXMA TR4550
Notebook Lenovo V130-15IKB Iron Grey
Stavebnice MÁJA - Velký dům
DM Software
Účetní program KEO4
Radio Philips AZ 1027
DVD - LG DP542H
Zásobník na pap. ručníky
Ořezávátko stolní Linex EPS 6000
Korková tabule 90x120 cm
Zásobník na pap. ručníky
Teploměr do třídy
Stavební kolečko
El. hrnec s výpust. kohoutem
Laminovačka term.
Hodiny
Blu-ray přehrávač Philips
2x Skříňka 875x452x650
Stolek na kol. s policí
Koberec SPRINT 1,6x1,8m

přírůstky

úbytky

4 100,00 Kč
4 280,00 Kč
9 559,00 Kč
1 677,00 Kč
14 990,00 Kč
14 943,98 Kč
2 396,00 Kč
12 778,00 Kč
1 009,00 Kč
1 529,00 Kč
641,30 Kč
2 990,00 Kč
639,49 Kč
641,30 Kč
79,00 Kč
999,00 Kč
1 690,00 Kč
599,00 Kč
353,00 Kč
2 227,00 Kč
8 857,50 Kč
5 747,50 Kč
6 549,00 Kč

majetkový
účet
909.0010
909.0010
909.0010
909.0010
909.0020
909.0020
909.0040
909.0040
909.0100
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0210
909.0210
909.0210
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4204-001 Semafor na kontrolu hluku
1018-001 Kopírka NASHUATEC MP 161
4205-001 Účetní program KEO4

4 300,00 Kč
12 000,00 Kč
12 778,00 Kč

CELKEM

109 397,07 Kč

18 956,00 Kč

35 737 604,11 Kč
35 828 045,18 Kč

Počáteční stav k 1.1.
Konečný stav k 31.12.

Účet 992

909.0210
909.0210
909.0410

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dl. majetku

inv.číslo

popis

přírůstky

1623/4 prodej pozemku
549/2 prodej pozemku
1064/1 prodej pozemku
CELKEM
Počáteční stav k 1.1.
Konečný stav k 31.12.

majetkový
účet

úbytky

11 575,00 Kč
4 000,00 Kč
6 763,90 Kč

11 575,00 Kč
4 000,00 Kč

22 338,90 Kč

15 575,00 Kč

931.0301
931.0302
931.0303

0,00 Kč
6 763,90 Kč

Přírůstky a úbytky majetku příspěvkové organizace v účetním období:
ZŠ
inv.číslo
175-001-005
176-001-002
177-001-020
179-001

popis
5x Plastový stůl ELISE sv. zelený
2x Křeslo CUBA oranžové
20x Plastová židle LINDY oranžová
Tiskárna Canon PIXMA TR4550
Celkem za AU

174-001 Notebook Lenovo V130-15IKB Iron Grey
178-0014 Stavebnice MÁJA - Velký dům
Celkem za AU
173-001 DM Software
180-001 Účetní program KEO4
Celkem za AU

přírůstky

úbytky

majetkový
účet

4 100,00 Kč
4 280,00 Kč
9 559,00 Kč
1 677,00 Kč
19 616,00 Kč

909.0010
909.0010
909.0010
909.0010
909.0010

14 990,00 Kč
14 943,98 Kč
29 933,98 Kč

909.0020
909.0020
909.0020

2 396,00 Kč
12 778,00 Kč
15 174,00 Kč

909.0040
909.0040
909.0040

Přírůstky a úbytky majetku příspěvkové organizace v účetním období:
MŠ
inv.číslo

popis

přírůstky

4125-001 Radio Philips AZ 1027
Celkem za AU
4196-001
4197-001
4198-001
4199-001
4202-001
1026-001
1042-001
1046-001
1050-001
1051-001
1091-001

4200-001-002
4201-001
4203-001
4204-001
1018-001

DVD - LG DP542H
Zásobník na pap. ručníky
Ořezávátko stolní Linex EPS 6000
Korková tabule 90x120 cm
Zásobník na pap. ručníky
Teploměr do třídy
Stavební kolečko
El. hrnec s výpust. kohoutem
Laminovačka term.
Hodiny
Blu-ray přehrávač Philips
Celkem za AU
2x Skříňka 875x452x650
Stolek na kol. s policí
Koberec SPRINT 1,6x1,8m
Semafor na kontrolu hluku
Kopírka NASHUATEC MP 161
Celkem za AU

úbytky
1 009,00 Kč
1 009,00 Kč

909.0100
909.0100

79,00 Kč
999,00 Kč
1 690,00 Kč
599,00 Kč
353,00 Kč
2 227,00 Kč
5 947,00 Kč

909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110
909.0110

12 000,00 Kč
12 000,00 Kč

909.0210
909.0210
909.0210
909.0210
909.0210
909.0210

1 529,00 Kč
641,30 Kč
2 990,00 Kč
639,49 Kč
641,30 Kč

6 441,09 Kč
8 857,50 Kč
5 747,50 Kč
6 549,00 Kč
4 300,00 Kč
25 454,00 Kč

majetkový
účet

30

4205-001 Účetní program KEO4
Celkem za AU

12 778,00 Kč
12 778,00 Kč

909.0410
909.0410

AKTIVA k 31.12.2019
SU
inventura
STAVzúčtovatelný
rozdíl

období běžnéBRUTTO

období běžné
KOREKCE (výše
oprávek)

0,00

0,00

073

0,00

0,00

0,00

018 DDNM

216.245,70

216.245,70

078

0,00

216.245,70

0,00

019 DNM

601.712,00

584.988,00

079

16.724,00

601 712,00

0,00

16.223.675,95

neodepisují se

16.223.675,95

16.223.675,95

0,00

129.773.902,85

37.585.600,00

081

92.188.302,85 129.773.902,85

0,00

3.545.459,16

957.865,00

082

2.587.594,16

3.545.459,16

0,00

2.481.970,83

2.481.970,83

088

0,00

2.481.970,83

0,00

10.628.541,36

neodepisuje se

10.628.541,36

10.628.541,36

0,00

2.565.899,00

neodepisuje se

2.565.899,00

2.565.899,00

0,00

105,00

neodepisuje se

105,00

105,00

0,00

112 materiál na skladě

7.238,00

neodepisuje se

7.238,00

7.238,00

0,00

132 zboží na skladě

5.007,95

neodepisuje se

5.007,95

5.007,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259.842,00

259.842,00

0,00

49.217,20

73.259,00

0,00

SU

popis

013 software *

031 pozemky
021 stavby a budovy
022

sam. movité věci a
soubory mov. věcí

028 DDHM
042 nedokončený DHM
052

poskytnuté zálohy na
DHM

036

dlouhodobý hmotný
majetek určený k prodeji

311 odběratelé-pohledávky
314

zaplacené poskytnuté
zálohy

315 pohledávky
Pohledávky za
zaměstnanci

259.842,00
73.259,00

KOREKCE

194

nemá opravnou
položku
24.041,80

192

období běžné
NETTO

účetní stav

0,00

nemá opravnou
položku

0,00

0,00

0,00

0,00

nemá opravnou
položku

0,00

0,00

0,00

krátkodobé poskytnuté
zálohy na transfery

0,00

nemá opravnou
položku

0,00

0,00

0,00

381 náklady příštích období

0,00

nemá opravnou
položku

0,00

0,00

0,00

388 dohadné účty aktivní

0,00

nemá opravnou
položku

0,00

0,00

0,00

2.420.000,00

nemá opravnou
položku

2.420.000,00

2.420.000,00

0,00

2.340,50

3.895,00

0,00

335

346 pohledávky za VÚJ
373

373

krátkodobé poskytnuté
zálohy na transfery

377

ostatní krátkodobé
pohledávky

3.895,00

1.554,50

199

31

231 běžný účet
261

pokladna k hlavní
činnosti

263 ceniny

35.631.751,63

35.631.751,63

35.631.751,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

0,00

162.630.239,60

PASIVA k 31.12.2019

SU

inventura
STAVzúčtovatelný
rozdíl

období běžné

účetní stav

401 jmění účetní jednotky

117.239.896,62

117.239.896,62

0,00

dotace na pořízení dl.
majetku

8.991.823,09

8.991.823,09

0,00

407 jiné oceňovací rozdíly

0,00

0,00

0,00

-39.114.433,47

-39.114.433,47

0,00

1.966.573,00

1.966.573,00

0,00

15 701 711,69

15 701 711,69

0,00

47.409.055,27

47.409.055,27

0,00

8.222.062,46

8.222.062,46

0,00

459 ostatní dlouhodobé

0,00

0,00

0,00

dlouhodobé přijaté
472 zálohy na transfery-SFŽP
zateplení ZŠ

0,00

0,00

0,00

321 dodavatelé

0,00

0,00

0,00

67.750,00

67.750,00

0,00

217.208,00

67.750,00

0,00

336 soc. pojištění-odvody

61.950,00

61.950,00

0,00

337 zdr. pojištění-odvody

38.002,00

38.002,00

0,00

341 daň z příjmů za PO

100.000,00

100.000,00

0,00

zálohová daňzaměstnanci

43.825,00

43.825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

6.220,00

6.220,00

0,00

2.569.090,00

2.569.090,00

0,00

35.594,00

35.594,00

0,00

403

popis

406 změna metody
408

Opravy předcházejících
účetních období

493

výsledek hospodaření
běžné účetní období

nerozdělený zisk,
432 neuhrazená ztráta
minulých let
451 dlouhodobý úvěr

324

krátkodobé přijaté
zálohy

331 zaměstnanci

342

Závazky k osobám mimo
vybrané vládní instituce
závazky k vybraným
349 místním vládním
institucím
345

374 přijaté zálohy na dotace
389 dohadné účty pasivní
378 krátkodobé závazky

32

162.630.239,60

Podrozvahová evidence

SU

popis

902 jiný DDHM
905 odepsané pohledávky
909 ostatní majetek
krátk. podmíněné
931 pohledávky ze smluv o
prodeji dl. majetku
992

ost. dl. podmíněná
aktiva

999

vyrovnávací účet k
podrozvahovým účtům

období běžné

účetní stav

inventura
STAVzúčtovatelný
rozdíl

704.888,62

704.888,62

0,00

0,00

0,00

0,00

35.828.045,18

35.828.045,18

0,00

6.763,90

6.763,90

0,00

0,00

0,00

0,00

36.539.697,70

36.539.697,70

0,00

XIII. Účetní závěrka, výsledek hospodaření obce k 31.12.2019

Obec skončila své hospodaření k 31.12.2019 se zůstatkem na účtu ve výši 35.631.751,63 Kč
(účet 231). Nesplacený dl. úvěr vykazoval k 31.12.2019 zůstatek 8.222.062,46 Kč (účet 451). Výsledek
hospodaření běžného účetního období z Výkazu zisků a ztráty k 31.12.2019 (akruální princip) byl ve výši 13.275.623,63 Kč (účet 493 po zdanění-zisk).
Účetní závěrku obce za rok 2019 bude schvalovat zastupitelstvo dne 17.6.2020.

XIV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, firmou TOP AUDITING, s.r.o., Kotlářská 931/53,
602 00 Brno, ve dnech: 18.7.2019 jako dílčí přezkum a 20.4.2020 jako konečný za rok 2019.
Závěr:
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Popůvky za rok 2019

nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Nebyla zjištěna žádná rizika , která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.
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Plné znění Zprávy včetně Přílohy je přílohou č. 8 tohoto dokumentu.

XV. Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává souhlas s celoročním hospodařením obce Popůvky za rok
2019 , a to bez výhrad (§ 17 odst.7 písm. a) zákon č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění)
K projednání na zasedání zastupitelstva obce Popůvky dne:
17.6.2020
S celým dokumentem závěrečného účtu, včetně všech příloh, je možné se seznámit v kanceláři Obecního
úřadu v Popůvkách v úřední dny:
PO
ST
PÁ

7:30-11:00
7:30-11:00
8:00-11:00

Vyvěšeno: …………………

12:00-17:00
12:00-19:00
Sejmuto: ………………….

Schváleno zastupitelstvem obce dne: ………….

usnesením č. ………………

…………………………………………………………
Miluše Červená – starostka obce Popůvky
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