Závěrečný účet obce
Miroslavské Knínice za rok 2019
Obec: Miroslavské Knínice
Adresa: Miroslavské Knínice čp.1, 671 72 Miroslav
IČO: 00637432
Závěrečný účet zpracovala: Miroslava Olivová
Dne: 29.6.2020
Závěrečný účet schválil: Bc. Petr Příkazský

KOMENTÁŘ
Rekapitulace hospodaření:
Závěrečný účet obce Miroslavské Knínice za rok 2019 je zpracován v souladu s ustanovením
§ 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů. Obec Miroslavské Knínice účtovala v plném rozsahu účetnictví v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Návrh rozpočtu obce 2019 byl řádně zveřejněn na úředních deskách OÚ od 11.12.2018,
rozpočet obce pro rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. prosince 2018 na 3.
zasedání ZO, Usnesením č. 19/3/18 v nezměněné podobě jako Návrh rozpočtu obce
Miroslavské Knínice 2019 a vyvěšen na úředních deskách obce od 4.1.2019.
Rozpočet obce byl sestaven jako schodkový, který byl vyrovnán financujícími operacemi. V
průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovými změnami, dle vývoje hospodaření obce
12. rozpočtovými opatřeními (příjmy +8.207.500,- Kč, výdaje + 14.546.800,-Kč, financování
+ 6.339.300,- Kč). Změny byly projednány a schváleny starostou obce (na základě Usnesení
ZO č.9/2/14, a poté Usnesením ZO č. 8/2/18), ZO vzalo všechny rozpočtové změny na
vědomí. Upravený rozpočet tak zobrazuje vývoj hospodaření v průběhu roku
Všechna rozpočtová opatření obce za rok 2019 jsou k dispozici na www.stránkách obce:
www.miroslavske-kninice.cz v sekci úřední deska

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 – Rozpočtové hospodaření
dle tříd:
Příjmy:
Celkové příjmy rozpočtu obce tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o příjmy
daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery (dotace ze státního rozpočtu, EU a jiných
veřejných rozpočtů)
Výdaje:
Celkové výdaje rozlišujeme na běžné (provozní) a kapitálové (investiční). V rámci běžných
výdajů jsou financovány pravidelné provozní výdaje obce. Jedná se o mzdy, ostatní osobní
náklady, pořízení materiálu, spotřebu energií, nákup služeb, opravy, finanční operace, dary a
příspěvky spolkům a jiným nepodnikatelským subjektům. Kapitálové výdaje pak zahrnují
platby za pořízení dlouhodobého majetku ( stavby, komunikace, pozemky atd.) a výdaje
s pořízením souvisejícím (např. projektové dokumentace apod.)
Financování:
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – do rozpočtu byly
zapojeny finanční prostředky z roku 2018 ve výši 3.341.700,- Kč
8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – splátky půjčky ČS
a.s. – náves+silnice – 213.000,- Kč
Rozpočet a jeho plnění
Příjmy celkem po konsolidaci
-

7.588.500,-

upravený

z toho: běžné
kapitálové

Financování

skutečnost v Kč

%plnění

14.755.200,-

14.270.088,61

96,71

6.096.500,962.400,1.894.700,5.801.600,-

6.026.339,32
766.648,45
1.675.750,00
5.801.300,84

98,85
79,66
88,14
96,93

18.100.590,99

74,72

z toho: daňové
4.708.500,nedaňové
919.800,kapitálové
1.894.700,přijaté transfery
65.500,-

Výdaje celkem po konsolidaci
-

schválený

10.717.200,- 24.223.200,6.679.900,4.037.300,-

18.929.300,5.293.900,-

12.806.729,21
5.293.861,78

67,66
100

- 3.128.700,-

- 9.468.000,-

- 3.830.502,38

40,48

Účetní výsledek hospodaření k 31.12.2019 :

zisk 1.743.581,15 Kč

2) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022:
Návrh střednědobého výhledu obce na roky 2020-2022 byl řádně zveřejněn na úředních
deskách OÚ od 18.11.2019 a byl schválen zastupitelstvem obce dne 9. prosince 2019
Usnesením č. 11/11/19 v nezměněné podobě. Vyvěšen na úředních deskách obce od
10.12.2019. Součástí Střednědobého výhledu je i komentář, ve kterém je dopočet splátek
úvěru (jelikož si obec vzala v roce 2019 nový úvěr na financování infrastruktury k nové
zástavbě RD)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce a Střednědobý výhled rozpočtu obce jsou
k dispozici na www.stránkách obce:
www.miroslavske-kninice.cz v sekci úřední deska

3) Hospodářská činnost obce:
Obec Miroslavské Knínice nemá žádnou hospodářskou činnost a proto o ni neúčtuje

4) Úvěr obce:
28.února 2019 podepsala Obec Miroslavské Knínice Smlouvu o úvěru, registrační číslo:
99022382909 ve výši 9.000.000,- Kč. Úvěr bude použit výhradně k účelu:
a) profinancování výstavby komunikací, chodníků a inženýrských sítí pro novou zástavbu „RD
pod hřištěm“
b) refinancování stávajícího úvěru u České spořitelny, a.s. ( refinancování proběhlo 1.4.2019
ve výši 960.750,- Kč )
Obec čerpá Úvěr postupně na základě více Žádostí o proplacení fa za stavební práce na akci
Úroková sazba je pevná a činí 2,3 % p.a. z jistiny Úvěru.
První splátka je plánovaná 31.8.2020 ve výši 75.000,- Kč a počet následujících splátek dle
Smlouvy o úvěru je ve stejné výši 119 (konec - 31.7.2030)
Obec Miroslavské Knínice ovšem počítá s mimořádnými splátkami úvěru, aby úvěr splatila co
nejdříve
K 31.12.2019 obec profinancovala z tohoto úvěru částku 7.140.240,51 Kč

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně:
Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 5.730.950,84 Kč
Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do
Evropského parlamentu ve výši 8.759,10 Kč byly vráceny zpět na účet JmKú dne 10.1.2020
(bank.výpis 1/25pol.) a nevyčerpané finanční prostředky na Údržbu podzimní výsadby
ovocbných stromů ve výši 24.850,- Kč byly vráceny na účet JmKú dne 23.1.2020 (bank.výpis
1/55 pol.) z účtu obce, vedeného u KB Znojmo č.15725-741/0100
Poskyt.

Účel

UZ

položka

dotace

rozpočet

Min.kult.ČR Oprava vstup.vrat zámku 34002

4116

60.000,- Kč

60.000,- Kč

JmKú

00551

4122

73.000,- Kč

73.000,- Kč

00374

4122

24.850,- Kč

Podpora JSDH obce

JmKú

Podpora boje proti suchu

JmKú

obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let

čerpání
60.000,- Kč
73.000,- Kč

24.900,- Kč

0,- Kč

29014

4116

14.640,- Kč

14700,- Kč

14.640,- Kč

98348

4111

29.000,- Kč

29.000,- Kč

20.240,90 Kč Kč

MPSV ČR aktivní politika zaměstnan. 13101

4116

351.494,- Kč

VPS ČR

Volby do Evr. parlamentu

vráceno
0,- Kč
0,- Kč
24.850,- Kč

0,- Kč
8.759,10 Kč

351.500,- Kč

351.494,- Kč

0,- Kč

SZIF hospodaření v lesích, na obnovu lesních porostů do 40-ti let
89029

4113

3.771,84 Kč

3.800,- Kč

3..771,84 Kč

0,- Kč

89028

4113

1.257,30 Kč

1.300,- Kč

1.257,30 Kč

0,- Kč

Podpora Nadace ČEZ – příspěvek přes Mikroregion Miroslavsko – na uspořádání dětského dne
bez UZ s org.0971 4129
MŽP – OPŽP – I.etapa ÚSES nástr.106,zdr.5 15011 4116

15.000,- Kč

15.000,- Kč

5.157.937,70 Kč 5.158.000,- Kč

15.000,- Kč

0,- Kč

5.157.937,70 Kč 0,- Kč

Textová část:

- Ministerstvo kultury České republiky v rámci státní finanční podpory v programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
poskytlo obci Miroslavské Knínice neinvestiční dotaci na obnovu nemovité kulturní
památky – zámek čp.1: Obnova vstupních vrat a další související práce - dotaci ve výši
60.000,- Kč, s účelovým znakem : 34002. Vlastní zdroje obce činily 32.000,- Kč

- V roce 2019 získala obec Miroslavské Knínice dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na
základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JmK na

-

období 2017-2020 ve výši 73.000,- Kč s účelovým znakem : 00551. Vlastní zdroje obce
činily 35.515,50 Kč
Další dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje získala obec Miroslavské Knínice na
základě dotačního programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a
následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2019 ve výši 24.850,- Kč,
s účelovým znakem: 00374. Tuto dotaci obec nečerpala ( neboť ŽoD na následnou péči
o zeleň byla podána na výsadbu ovocných dřevin, kterou realizoval v roce 2018 spolek
včelařů – ZO Mir. Knínice na pozemku obce. Bohužel se k nám již nedostala informace,
že včelařský spolek disponuje i prostředky na ošetření a náhradní výsadbu. Tato tedy
byla realizována v jejich gesci a dotace pro obec tedy z důvodu rizika dvojího
financování nebyla použita. Větší část prostředků pak měla být určena na sezónní
zálivku. Léto 2019 však bylo v naší oblasti výrazně bohatší na srážky, než léta předchozí.
V reálu tedy proběhly pouze cca 2 zálivky, které jsme realizovali svépomocí. S ohledem
na fakt, že zálivku prováděli pracovníci VPP, jejichž platy jsou spolufinancovány Úřadem
práce, nebylo možné jejich výkazy uplatnit k proplacení z přidělené dotace JMK. Další
náklady, např. na PHM pak byly pouze zanedbatelnou položkou) a tudíž ji v rámci
finančního vypořádání vrátila dne 23.1.2020 na účet JmKú.

- Volby do Evropského parlamentu – obci byla uvolněna neinvestiční dotace ve výši

-

-

-

29.000,- Kč ze Všeobecné pokladní správy č.j. MF-7779/2019/1201-12 s účelovým
znakem: 98348. Obec z této dotace vyčerpala částku 20.240,9 a vratka ve výši 8.759,10
Kč byla v rámci finančního vypořádání odvedena začátek ledna 2020 na účet
Jihomoravského krajského úřadu
Lesy – obec získala v roce 2019 na hospodaření v lesích, na obnovu lesních porostů do
40-ti let celkem částku 19.669,14 Kč (účelový znak: 89028 ve výši dotace SZIF 1.257,30
Kč, účelový znak: 89029 dotace ze SZIF ve výši 3.771,84 Kč a dotace s účelovým znakem:
29014 ve výši 14.640,- z rozpočtu JmKú)
Realizace opatření ÚSES – 1.etapa, k.ú. Miroslavské Knínice – biokoridory - dotace
z Operačního programu životního prostředí 2014-2020, obec obdržela ve výši
4.872.362,58 Kč s UZ 15011, nástr.106, zdr.5. A posléze následnou údržbu roku 2019 ve
výši dotace 285.575,12 Kč s UZ 15011, nástr.106, zdr.5
VPP – pracovní místa na zaměstnance z úřadu práce – obec za rok 2019 získala dotace
ve výši 351.494,- Kč, dotace je s účelovým znakem 13101.

6) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce:
Město Mor.Krumlov

-

4359/5321

6.300,- Kč

6.300,- Kč

6.300,- Kč

0,- Kč

v roce 2019 poskytla Obec Miroslavské Knínice finanční příspěvek ve výši 6.300,- Kč
Městu Moravský Krumlov – Pověření k poskytování služeb obecného zájmu

v Jihomoravském kraji. Příspěvek byl využit na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi
vymezenými v příslušných ustanoveních zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách
Příspěvek byl čerpán v souladu se Smlouvou o poskytnutí příspěvků a následnou
kontrolou ze strany obce.

7) Dary obce:
Na základě Darovací smlouvy poskytla obec Miroslavské Knínice v roce 2019 tyto dary,
v celkové výši 70.128,- Kč :
Myslivecký spolek Miroslavské Knínice – dar ve výši 6.000,- Kč – za účelem provozu
myslivosti
Sbor dobrovolných hasičů Miroslavské Knínice – dar ve výši 6.000,- Kč – za účelem provozu
Sboru dobrovolných hasičů Miroslavské Knínice
Sbor dobrovolných hasičů Miroslavské Knínice – dar ve výši 2.530,- Kč – za účelem distribuce
antidotových tablet
Sbor dobrovolných hasičů Miroslavské Knínice – dar ve výši 29.000,- Kč – za účelem nákupu
požární stříkačky
Svaz tělesně postižených, o.s., Místní organizace Miroslav – dar ve výši 6.000,- Kč – za účelem
zajištění rehabilitačního plavání a návštěvy divadla pro členy místní organizace Miroslav
Tělocvičná jednota Sokol Miroslavské Knínice – dar ve výši 6.000,- Kč – za účelem provozu
Tělocvičné jednoty Sokol Miroslavské Knínice
Vinařský spolek Miroslavské Knínice – dar ve výši 6.000,- Kč – za účelem provozu Vinařského
spolku Miroslavské Knínice
Český svaz včelařů ,z.o. Miroslavské Knínice – dar ve výši 6.000,- Kč – za účelem provozu
Českého svazu včelařů, z.o. Miroslavské Knínice
Český svaz včelařů ,z.o. Miroslavské Knínice – dar ve výši 2.598,- Kč – za účelem
dofinancování výsadby ovocných dřevin

8) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích:
Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky a Přírůstkový a úbytkový seznam
majetkových účtů + Souhrnná sestava Závěrečného účtu jsou dostupné dálkovým přístupem

na www.miroslavske-kninice.cz v sekci: Přílohy Závěrečného účtu za rok 2019. K nahlédnutí
jsou na obecním úřadě v Miroslavských Knínicích u účetní úřadu. Tyto výkazy a příloha
obsahují údaje o stavu majetku za běžný rok, i porovnání roků 2017,2018 a 2019

Název majetkového účtu

počáteční stav k 1.1.2019

změna stavu (+/-)

konečný stav k 31.12.2019

Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

179.060,75

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

331.100,-

7.260,-

186.320,75

-143.200,-

187.900,-

1.039.233,40

60.450.839,69

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby

59.411.606,29

Samost.hm.mov.věci a soubory hm.mov.věcí

3.999.297,70

DDHM

2.251.374,32

-32.398,-

3.966.899,70

264.671,22

2.516.045,54

-64.356,84

14.398.895,23

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky

14.463.252,07

Kulturní předměty

100.004,-

0,-

100.004,-

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1.774.434,30

6.036.686,04

7.811.120,34

245.165,46

-11.300,92

233.864,54

Zboží a ostatní zásoby
Zboží na skladě

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouh. nehmotnému majetku
Oprávky k ostat.dlouh nehmotnému majetku

-179.060,75

-7.260,-

-186.320,75

-50.848,-

33.622,-

-17.226,-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám

-8.206.627,45

-823.345,75

-9.029.973,20

Oprávky k sam..hm.mov.věci a soubory hm.mov.věcí

-1.663.850,-

-181.047,70

-1.844.897,70

Oprávky k DDHM

-2.251.374,32

- 264.671,22

- 2.516.045,54

9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Miroslavské
Knínice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 29.listopadu 2019 a na základě výsledku
konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech 14.-15.května 2020
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání
hospodaření)

C. Závěr
I. Při přezkoumávání hospodaření obce Miroslavské Knínice za rok 2019

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která
mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
-

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku……………………….…….…..…1,75%
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku……………………………….…….……9,89%
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku…….…0,00%

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
Dluh obce Miroslavské Knínice k 31.12.2019 překročil 60% průměru příjmů za
poslední čtyři rozpočtové roky a tento poměr činí 80,04 %. Celkový dluh je v rozvaze
sestavené k 31.12.2019 vykázán ve výši 7.140.240,51 Kč a překročil tak zákonem
stanovený poměr k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky o 20,04 %
Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru
jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej

v následujícím roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru
svých příjmů za poslední 4 rozpočtované roky

Usnesení Zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný
účet obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Miroslavské Knínice za rok 2019

bez výhrad a připomínek

K Návrhu závěrečného účtu obce Miroslavské Knínice se občané mohli vyjádřit buď
písemnou nebo ústní formou po dobu 14-ti dnů
Návrh závěrečného účtu byl řádně zveřejněn na úřední tabuli (pod ev.číslem 22/2020) a na
elektronické ÚD od: 10.6.2020
Sejmuto z úřední tabule bude dne : 10.7.2020 – nadále zůstane vyvěšena informace- „tištěná
forma Návrhu závěrečného účtu obce za rok 2019 bude k nahlédnutí občanům na obecním
úřadě v Miroslavských Knínicích u účetní obce, včetně příloh“
Elektronická úřední deska:
www.miroslavske-kninice.cz – úřední deska- kategorie (r.2020) – Návrh závěrečného účtu
obce Miroslavské Knínice za rok 2019 a Závěrečný účet obce Miroslavské Knínice za rok
2019

Jelikož žádné připomínky ani ústní ani písemnou formou nebyly podány, ZO schválilo
Závěrečný účet obce za rok 2019 v předloženém znění (tak, jak je uvedeno v návrhu na
Usnesení) dne 26.6.2020, Usnesením č. 17/15/20
Závěrečný účet obce je zveřejněn na www.stránkách obce od : 29.6.2020
Elektronická úřední deska:
www.miroslavske-kninice.cz – úřední deska – kategorie (r.2020) – Závěrečný účet obce
Miroslavské Knínice za rok 2019

na ÚD obce vyvěšeno od: 29.6.2020 do 31.8.2020 (č.evidenční 25/2020) . Sejmuto z ÚD dne :
31.8.2020 – nadále bude vyvěšena informace – „ tištěná forma Závěrečného účtu obce za
rok 2019 stejně s Návrhem závěrečného účtu obce za rok 2019 bude k nahlédnutí občanům
na Obecním úřadě v Miroslavských Knínicích u účetní obce, včetně příloh“
Na elektronické úřední desce zůstává vyvěšeno do 30.6.2021

Vypracovala: Olivová Miroslava

