
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDECHOVICE
ZA ROK 2018

(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)

1)ÚDAJE O PLNĚNÍ  PŘÍJMŮ  A VÝDAJŮ ZA ROK 2018

(údaje jsou v tis. Kč)

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.

2018

%plnění k 
upravenému

rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 25.398 4.088 29.486 30.253 102,60
Třída 2 – Nedaňové 
příjmy

1.353 70 1.423 1.687 118,56

Třída 3 – Kapitálové 
příjmy

480 0 480 804 167,60

Třída 4 – přijaté dotace 933 690 1.623 1.623 100
Příjmy celkem 28.164 4.849 33.013 34.367 104,1
Třída 5 – Běžné výdaje 25.592 3.951 29.543 20.725 70,15
Třída 6 – Kapitálové 
výdaje

12.327 897 13.224 6.490 49,08

Výdaje celkem 37.918 4.848 42.766 27.214 63,63
Saldo: Příjmy – výdaje - - - 7.153 -
Třída 8 – financování - - - -7.153 -
Přijaté úvěry a půjčky - - - - -
Splátky úvěrů - - - - -
Fond rezerv - - - - -
Fond sociální - - - - -
Prostředky minulých let Viz údaj

níže
Financování celkem - - - -7153 -
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Zůstatky účtů                                      

stav k 1.1.2018 stav k 31.12.2018
č. 4626561/0100 (KB Pardubice) 99,698,977,23 105.970.991,90

č. 94-521561/0710 (ČNB Hradec Králové)        7.609.174,52       8.490.233,12

Údaje  o  plnění  rozpočtu  příjmů,  výdajů  a  o  dalších  finančních  operacích  v plném
členění  podle  rozpočtové  skladby  jsou  obsaženy  v příloze  č.  1  (výkaz  FIN  2-12)
a v příloze č. 2 (Rozpočtové opatření č. 1 - 6) a jsou dostupné dálkovým přístupem na
www.zdechovice.cz v sekci  „úřední  deska“ a  jsou rovněž k nahlédnutí  na  obecním
úřadu v kanceláři č2.

2) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE ZA R. 2018
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

3)ÚDAJE  O  HOSPODAŘENÍ  S MAJETKEM  A  DALŠÍCH
FINANČNÍCH OPERACÍCH
Výkaz Rozvaha (Příloha č. 3) a Výkaz zisků a ztráty (Příloha č.4) a příloha účetní
závěrky  (Příloha  č.5)  jsou  dostupné  dálkovým  přístupem  na  www.zdechovice.cz
v sekci „úřední deska“. K nahlédnutí jsou rovněž na obecním úřadu v kanceláři č. 2.
Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu
významných vlivů na změny stavů.

INVESTIČNÍ AKCE v r.2018
V průběhu  roku  byly  dokončeny  některé  akce,  které  byly  rozpracovány  po  dobu
několika předchozích let (celková hodnota díla):

- Rekultivace skládky na PČ 381ve Spytovicích- 2.383.010,80 Kč 
- Tech. revitalizace rybníků Velký zámecký a Sádka - 4.820.066,60 Kč
- Plot mezi čp. 5 a čp. 125 ve Zdechovicích- 137.750,00 Kč 
- Pomník k 100. výročí republiky  - 46 392,40 Kč
- Workoutové hřiště v zámeckém parku – 243.406,- Kč
- Flexi sestava v zámeckém parku – Kč – 85.300,- Kč
- Lanová šplhací věž v zámeckém parku  - 61.690,- Kč
- Pracovní stroj samojízdný Bonetti pro obecní údržbu– 2.417.217,- Kč
- Plošina pod sypač cisterny Bonetti – 64.735,- Kč

V roce  2018  zůstaly  rozpracované  a  dosud  nedokončené  tyto  rozsáhlejší
investice (jedná se o část výdajů v r. 2018):

- Přivaděč 512 ve Spytovicích– 213.600,- Kč
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- Pivovar - společenský sál  se zázemím – 429.394,41 Kč
- Plynofikace Zdechovice – věcná břemena – 56.983,- Kč
- Společenské centrum Spytovice – 1.157.807,- Kč
- Prodloužení chodníku ve Zdechovicích - 147.092,68
- Zahradní domek v zámeckém parku – 285.014,44 Kč
- Kašna – zámecký park 92.565,- Kč
- Nasvětlení přechodu pro chodceve Spytovicích – 39.496,- Kč
- Požární nádrž – plocha + bouda ve Spytovicích – 37.027,80 Kč

Odkup nemovitostí:
V roce 2018 nebyla pořízena žádná nemovitost.

Prodej nemovitostí:
V roce 2018 nebyla prodána žádná nemovitost.

Nákup pozemků:
V roce 2018 byly nakoupeny tyto pozemky – kú Morašice č. 484/1 za 36 050,- Kč, kú
Zdechovice č. 12/2 za 13.510,- Kč a kú Zdechovice č. 12/3 za 1.085,- Kč 

Prodej pozemků:
V roce 2018 byly prodány pozemky v účetní  hodnotě 340.000,50 Kč,  obec za tyto
pozemky obdržela Kč 804.470,-.  Jedná se o parcelu č. 385/4, 78/3 v kú Zdechovice a 
parcelu č. 6 a č. 568 v kú Spytovice.

Nákupy souborů movitých věcí a drobného dlouhodobého majetku:
Obec  rovněž  realizovala  v průběhu  roku  2018  nákupy  drobného  dlouhodobého
majetku, to znamená jednotlivý kus do 40 tis. Kč, v celkové hodnotě 499.862,90 Kč,
mimo jiné se jedná o vybavení jednotky dobrovolných hasičů (vyprošťovací korzet
3.025,-transportní  nosítka  8.200,-,  sada  na  otevírání  uzavřených  prostor
18.921,-),vybavení a  soub. mov. věcí v čp. 5 (skříně a stoly v hodnotě Kč 56.732,
kávovar 35.900,-, televizor 16.181,-, cedule 2ks 8.928,-, státní + obecní sádrový znak
–  27.830,-,  průtokový  ohřívač  5.542,-)  výměna  nefunkčního  vybavení  v  obecních
bytech (3ks- el. bojler v celk. hodnotě 35.738,- sporák MORA 4.787,-, 2 kuchyňské
linky 34.064,-), dovybavení obecní techniky vč. techniky pro stavební četu (kompresor
22.131,  kladivo  sekací  16.928,-,  míchadlo  Flex  5.433,-,  kladivo  vrtací  Kč
4.150,),mobilní telefon po starostu Kč 8.397,-,volební zástěna celodřevěná 3.617,90
Kč, zahradní párty stan pro pořádání kulturních akcí – 26.250,- + pivní sety(=lavice +
stůl)  –  12  ks  v celkové  hodnotě  31.212,-  Kč,  houpačka  Monkey  v zám.  parku
26.118,- , 2 ks venkovní knihovny – 23.920,-, pexeso venkovní 26.030,- Kč, kovaný
ozdobný kryt na studnu v zámeckém parku 29.161,-, 3 kontejnery na tříděný odpad –
20.667,-.
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Sponzorské dary:
V roce 2018 obec přijala sponzorský dar ve výši 5000,- na Zdechovický festival od R.
Hutly  a  20.000,-  od  firmy  Bohemian  Waste  Management  a.s.   na  pořízení  has.
vybavení, jeho opravu nebo údržbu.
 

Příspěvky na činnost občanských sdružení a neziskových organizací:
Poskytnuté příspěvky byly řádně vyúčtovány
- Česká faustballová asociace: 120.000,-Kč na nákup vybavení žákovského týmu,

vybavení týmu žen i mužů, nové míče, úhrada ubytování týmu mužů na finále
Ligy evropských faustballových mistrů, nájem haly.

- KHT Zdechovice 30.000,-  na činnost, zejména  na nájem garážovacího prostoru

- TJ Sokol  Zdechovice  40.000,-  Kč zajištění fotbalové sezony – výplata odměn
rozhodčím,, nákup barev na lajnování hřiště, drobný materiál na zajištění činnosti
dětí, úhrada přestupu hráče

- Domov u fontány Přelouč 30.000,- Kč- úhrada mzdových výdajů za pracovníky
pečující o klienty ze Zdechovic.

- Sdružení  přátel  Pardubického  kraje  10.000,-  Kč  na  zajištění  tisku  časopisu
Vlastivědné listy

- Spolek JEŠCI Zdechovice 10.000,- Kč, na chod organizace za rok 2018

- Krajská knihovna Pardubice  5.000, Kč na  nákup literatury do výměnného fondu

- Klub důchodců 50.000,- na úhradu provozních nákladů, oslavy narozenin členů,
kulturní akce, ozdravné pobyty, dramatický kroužek

- Škola Svítání – dar na školní autobus 50.000,- Kč

- Město Přelouč – Sociálně právní ochrana dětí -1.000,- Kč

- Město Chvaletice – výkon přestupkové agendy za r. 2017 – 2.500,- Kč

- Město Chvaletice – příspěvek obce na pečovatelské služby pro občany hrazená
v r. 2018 – 19.196,- Kč

Cena obce:
V roce 2018 byla udělena cena obce pro pana Ing. Roberta Chutice a pro paní Marii
Koženou.

4) STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV
Účelové fondy nejsou zřízeny. 
Obec Zdechovice vlastní 5.000.000 kusů podílových listů uzavřeného realitního fondu
KB.  Hodnota těchto podílových listů k 1. 1. 2018 byla 5.000.000,- Kč (=1Kč/1PL).
V roce 2018 byla navýšena reálná hodnota o 153.500,- Kč. Hodnota těchto podílových
listů k 31. 12. 2018 tedy činí 5.153.500,- Kč (1,0307 Kč/1PL).
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Dále vlastní obec Zdechovice 8.051.549 ks podílových listů fondu KB privátní správy.
Hodnota těchto podílových listů k 1.1.2018 byla 9.900.989,81 Kč (1,2297 Kč/1PL).
V roce  2018  klesla  jejich  reálná  hodnota  o  1.384.866,43  Kč.  Hodnota  těchto
podílových listů k 31. 12. 2018 činí 8.516.123,38 Kč (1,0577Kč/1PL).

 

5) HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA R. 
2018 - Základní školy Zdechovice a Mateřské školy Zdechovice

Obec  Zdechovice,  jako  zřizovatel  příspěvkových  organizací,  poskytla  na  provoz
Základní škole Zdechovice ze svého rozpočtu částku 1.847.005,- Kč a Mateřské škole
Zdechovice 986.000,- Kč.

Rezervní fond Fond odměn Odvod
zřizovateli

Výsledek
hospodaření

celkem
Základní škola 1679,39 0 0 1.679,39
Mateřská škola 2.754,65 0 0 2.754,65

 Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem
předepsaných  výkazů  jsou  dostupné  dálkovým  přístupem  na  www.zdechovice.cz
v sekci „úřední deska“ a jsou rovněž k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři č2.
Příloha č. 6 – ZŠ Zdechovice – Čerpání rozpočtu ZŠ Zdechovice za r. 2018
Příloha č. 7 – ZŠ Zdechovice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
Příloha č. 8 – ZŠ Zdechovice – Rozvaha k 31.12.2018
Příloha č. 9 – ZŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2018
Příloha č. 10 – ZŠ Zdechovice -Rozdělení výsledku hospodaření za r. 2018
Příloha č. 11 – MŠ Zdechovice – Hospodaření s prostředky od zřizovatele za r. 2018
Příloha č. 12 – MŠ Zdechovice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
Příloha č. 13 – MŠ Zdechovice – Rozvaha k 31.12.2018
Příloha č.  14 – MŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za
r.2018
Příloha č. 15 – MŠ Zdechovice - Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za r. 2018

6) HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH OBCÍ

Obec Zdechovice nezaložila žádné organizace

7)  VYÚČTOVÁNÍ  FINANČNÍCH  VZTAHŮ  KE  STÁTNÍMU
ROZPOČTU  A  OSTATNÍM  ROZPOČTŮM  VEŘEJNÉ
ÚROVNĚ
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Celkové dotace, resp. přijaté transfery do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem
1.598.298,80  Kč.  Rozpis  přijatých  účelových  dotací  k  vyúčtování  a  jejich  čerpání
v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly vyúčtovány dle zadaných
podmínek.
 

POSKYT. ÚČEL ÚZ POLOŽKA ROZPOČET ČERPÁNÍ %
MŠMT Neinv. průtoková

dotace pro MŠ
33063 4116 100.972,8 100.972,8 100

MŠMT Neinv. průtoková
dotace pro ZŠ

33063 4116 604.853,- 604.853,- 100

MF ČR Neinv. dotace na
volby prezidenta

98008 4111 45.892,- 37004,- 80,63

MF ČR Neinv. dotace na
volby do ÚSC

98187 4111 60.000,- 40.081,1 66,80

MV ČR Neinvest. dotace
na výdaje JSDH

14004 4116 121.580,- 121.580,- 100

MPO ČR Invest. dotace na
modernizaci VO

22500 4216 512.302,- 512.302,- 100

CELKEM 1.445.599,8 1.416.792,9 98,01

8) ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
OBCE ZA ROK 2018
Přezkoumání hospodaření obce Zdechovice za rok 2018 vykonali dne 22. 11. 2018
a 26.  2.  2019  pracovníci  Krajského  úřadu  Pardubického  kraje.  Přezkoumání
hospodaření proběhlo na základě žádosti  a v souladu se zákonem č.  420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

Plné  znění  zprávy  o  provedeném  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2018  je
přílohou č. 16 k závěrečnému účtu.

Předkládá:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2018  včetně  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2018  bez
výhrad.  
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Zpracovala Hana Procházková, Štěpánka Kočová, Lucie Zemanová

V Zdechovicích 10.5.2019

    Radomír Stříška,
                 starosta obce

Vyvěšeno dne: …31.5.2019…………

Sejmuto dne: ……………..
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