Návrh závěrečného účtu obce
Miroslavské Knínice za rok 2020
Obec: Miroslavské Knínice
Adresa: Miroslavské Knínice čp.1, 671 72 Miroslav
IČO: 00637432
Návrh závěrečného účtu zpracovala: Miroslava Olivová
Dne: 3.6.2021
Návrh závěrečného účtu schválil: Bc. Petr Příkazský

KOMENTÁŘ
Rekapitulace hospodaření:
Návrh závěrečného účtu obce Miroslavské Knínice za rok 2020 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 Miroslavské Knínice na rok 2020 byl řádně zveřejněn v období od 22.11.2019
do 31.12.2019 pod ev.číslem 59/2019 a na www.stránkách obce od 22.11.2019 a jelikož
k Návrhu rozpočtu obce nebyly vznešeny žádné připomínky ani námitky, či žádost o
doplnění, byl Rozpočet obce Miroslavské Knínice na rok 2020 schválen v ZO dne 27.12.2019
v nezměněné podobě jak Návrh rozpočtu, Usnesením č. 9/12/19 a vyvěšen na úředních
deskách obce od 2.1.2020
Rozpočet obce byl sestaven jako schodkový, který byl vyrovnán financujícími operacemi. V
průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovými změnami, dle vývoje hospodaření obce
14. rozpočtovými opatřeními (příjmy +2.440.600,- Kč, výdaje + 3.261.000,-Kč, financování +
820.400,- 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 (kdy celkový rozpočet

v příjmové části činí částku 7.687.225,18 Kč, ve výdajové části částku 7.903.861,22 Kč a je
dokryto financováním v částce 216.636,04 Kč)
Všechna rozpočtová opatření obce za rok 2020 jsou k dispozici na www.stránkách obce:
www.miroslavske-kninice.cz v sekci úřední deska

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 – 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 2019 ve výši 4.500.000,-Kč
8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – splátky úvěru KB
a.s. – infrastruktura k nové zástavbě RD – 1.375.000,- Kč
Rozpočet a jeho plnění
Příjmy celkem po konsolidaci
-

6.148.800,-

z toho: běžné
kapitálové

Financování

upravený

skutečnost v Kč

%plnění

8.589.400,-

7.687.225,18

89,50

6.212.400,1.005.000,232.000,1.140.000,-

5.886.304,74
579.949,08
81.200,1.139.771,36

94,75
57,71
35,00
99,98

12.534.800,-

7.903.861,22

63,06

7.223.800,2.050.000,-

9.906.100,2.628.700,-

6.715.060,06
1.188.801,16

67,79
45,22

- 3.125.000,-

- 3.945.400,-

- 216.636,04

5,49

z toho: daňové
5.447.900,nedaňové
630.500,kapitálové
0,přijaté transfery
70.400,-

Výdaje celkem po konsolidaci
-

schválený

9.273.800,-

Účetní výsledek hospodaření k 31.12.2020 :

zisk 579.616,60 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:
V roce 2020 si žádný nový úvěr obec Miroslavské Knínice nevzala.
Stávající úvěr je:
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.
Obec čerpala Úvěr postupně na základě více Žádostí o proplacení fa za stavební práce
na akci – úvěr nebyl dočerpán - nevyčerpaná částka činila výši 1.221.537,62 Kč
Úroková sazba je pevná a činí 2,3 % p.a. z jistiny Úvěru.
První splátka byla 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) a do 31.12.2020 bylo
splaceno 375.000,- Kč

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně:
Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 1.085.321,54 Kč
Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do KZ a
Senátu PČR ve výši 13.618,82 Kč byly vráceny zpět na účet JmKú dne 22.1.2021 (bank.výpis
1/51pol z účtu obce, vedeného u KB Znojmo č.15725-741/0100
Poskyt.

Účel

UZ

položka

dotace

rozpočet

čerpání

vráceno

Min.kult.ČR Oprava vstup.vrat zámku 34002

4116

100.000,- Kč

100.000,- Kč

100.000,- Kč

0,- Kč

JmKú

00363

4122

25.000,- Kč

25.000,- Kč

25.000,- Kč

0,- Kč

00433

4122

40.000,- Kč

40.000,- Kč

40.000,- Kč

0,,- Kč

Podpora prov.venk.prod.

JmKú

Podpora rodinné a senior pol.

JmKú

obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let
29014

4116

17.680,- Kč

17.700 ,- Kč

98193

4111

47.000,- Kč

47.000,- Kč

MPSV ČR aktivní politika zaměstnan. 13101

4116

128.886,- Kč

128.900,- Kč

VPS ČR

Volby do KZ a Senátu PČR

17.680,- Kč
33.381,18 Kč
128.886,- Kč

0,- Kč
13.618,82 Kč
0,- Kč

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

4113

7.153,44 Kč

7.200,- Kč

7.153,44 Kč

0,- Kč

89028

4113

2.384,50 Kč

2.400,- Kč

2.384,50 Kč

0,- Kč

Podpora Nadace ČEZ – příspěvek na zakoupení malé komunální techniky
bez UZ s org.0971 4129

52.000,- Kč

52.000,- Kč

52.000,- Kč

0,- Kč

MŽP – OPŽP – I.etapa ÚSES nástr.106,zdr.5, 15011 4116

276.336,42 Kč

276.400,- Kč,- Kč 276.336,42 Kč 0,- Kč

MF – jednorázový příspěvek koronav. 98024

402.500,- Kč

402.500,- Kč

4111

402.500,- 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: Výměna pochůzí vrstvy ve vstupním průjezdu a obnova dvou
schodů na zámku Miroslavské Knínice - dotaci ve výši 100.000,- Kč, s účelovým
znakem : 34002. Vlastní zdroje obce činily 26.274,- Kč

- Další dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje získala obec Miroslavské Knínice na
základě dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském
kraji pro rok 2020 ve výši 25.000,- Kč,s účelovým znakem: 00363, z vlastních zdrojů obec
přidala dalších 25.000,- Kč a na základě Darovací smlouvy poskytla finanční dar

-

-

JEDNOTĚ, s.d. Mor.Krumlov, která je provozovatelem místního obchodu se smíšeným
zbožím
Lesy – obec získala v roce 2020 na hospodaření v lesích, na obnovu lesních porostů do
40-ti let celkem částku 27.217,94 Kč (účelový znak: 89028 ve výši dotace SZIF 2.384,50
Kč, účelový znak: 89029 dotace ze SZIF ve výši 7.153,44 Kč a dotace s účelovým znakem:
29014 ve výši 17.680,- Kč z rozpočtu JmKú)
Z Ministerstva zemědělství ČR získala obec dotaci ve výši 18.831,- Kč s UZ 29014 na
Lesní hospodářský plán 2020-2029, vlastní zdroje činily částku 13.068,71 Kč

- V roce 2020 získala obec Miroslavské Knínice dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na

-

základě dotačního programu Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro
rok 2020 ve výši 40.000,- Kč s účelovým znakem : 00433. Vlastní zdroje obce činily
13.699,- Kč
Realizace opatření ÚSES – 1.etapa, k.ú. Miroslavské Knínice – biokoridory - dotace
z Operačního programu životního prostředí 2014-2020, obec obdržela na následnou
péči roku 2020 dotaci ve výši 276.336,42 Kč s UZ 15011, nástr.106, zdr.5, vlastní zdroje
činily výši 69.874,83 Kč nástr.106 zdr.1

- Volby do KZ a Senátu PČR – obci byla uvolněna neinvestiční dotace ve výši 47.000,- Kč

-

ze Všeobecné pokladní správy č.j. MF-21029/2020/1201-12 s účelovým znakem: 98193.
Obec z této dotace vyčerpala částku 33.381,18 a vratka ve výši 13.618,82 Kč byla
v rámci finančního vypořádání odvedena začátek ledna 2021 na účet Jihomoravského
krajského úřadu
VPP – pracovní místa na zaměstnance z úřadu práce – obec za rok 2020 získala dotace
ve výši 128.886,- Kč, dotace je s účelovým znakem 13101.
Jednorázový příspěvek pro obce z Ministerstva financí z důvodu koronavirové krize byl
obci poskytnut ve výši 402.500,- Kč s UZ 98024

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

-

4359/5321

8.500,- Kč

8.500,- Kč

8.500,- Kč

0,- Kč

v roce 20120 poskytla Obec Miroslavské Knínice finanční příspěvek ve výši 8.500,- 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.

Jednota SD Mor.Krumlov

2141/5213

25.000,- Kč

25.000,- Kč

25.000,- Kč

0,- Kč

- obec na základě Darovací smlouvy poskytla finanční dar JEDNOTĚ, s.d. Mor.Krumlov,
která je provozovatelem místního obchodu se smíšeným zbožím.
Dar byl čerpán v souladu s ustanovením darovací smlouvy

7) Dary obce:
Na základě Darovací smlouvy poskytla obec Miroslavské Knínice v roce 2020 tyto dary,
v celkové výši 43.912 ,- 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
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
Tělocvičná jednota Sokol Miroslavské Knínice – dar ve výši 7.912,- Kč – za účelem nákupu 2
ks divadelních bezdrátových mikrofónů
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

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 + účetní srovnání roků roků 2018-2020 jsou dostupné dálkovým
přístupem na www.miroslavske-kninice.cz v sekci: Přílohy Návrhu závěrečného účtu za rok
2020. 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 2018,2019 a
2020

Název majetkového účtu

počáteční stav k 1.1.2020

změna stavu (+/-)

konečný stav k 31.12.2020

Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

186.320,75

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

187.900,-

31.351,-

217.671,75

0,-

187.900,-

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby

60.450.839,69

6.764.567,86

67.215.407,55

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

3.966.899,70

308.223,39

4.275.123,08

163.032,02

2.679.077,56

175.000,-

175.000,-

DDHM

2.516.045,54

Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji

0,-

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky

14.398.895,23

Kulturní předměty

100.004,-

-8.930,25
0,-

14.389.964,98
100.004,-

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

7.811.120,34

-7.487.218,54

323.901,80

233.864,54

-10.893,42

222.971,12

Zboží a ostatní zásoby
Zboží na skladě

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

-186.320,75

-31.351,-

-17.226,-

- 9.396,-

-217.671,75
-26.622,-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám

-9.029.973,20

-826.620,-

-9.856.593,20

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

-1.844.897,70,

-210.541,-

-2.055.438,70

-2.516.045,54

- 163.032,02

- 2.679.077,56

Oprávky k DDHM

9)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce
Miroslavské Knínice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 10.listopadu 2020 a na základě výsledku
konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech 29.března a 7. května
2021

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 2020

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 2020 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……………………….…….…..….3,68%
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku……………………………….…….……15,85%
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 31.12.2020 překročil 60% průměru příjmů za
poslední čtyři rozpočtové roky a tento poměr činí 81,47 %. Celkový dluh je v rozvaze
sestavené k 31.12.2020 vykázán ve výši 7.585.633,96 Kč a překročil tak zákonem
stanovený poměr k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky o 21,47 %
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

Návrh na Usnesení Zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný
účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Miroslavské Knínice za rok 2020

bez výhrad a připomínek

K Návrhu závěrečného účtu obce Miroslavské Knínice se občané mohou vyjádřit buď
písemnou nebo ústní formou po dobu 14-ti dnů
Návrh závěrečného účtu je řádně zveřejněn na úřední tabuli (pod ev.číslem 18/2021) a na
elektronické ÚD od: 3.6.2021
Elektronická úřední deska:
www.miroslavske-kninice.cz – úřední deska – kategorie (r.2021) – Závěrečný účet obce
Miroslavské Knínice za rok 2020

Vypracovala: Miroslava Olivová

