Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2019 sestavený k 31. 12. 2019
(zpracováno dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
Název obce
Adresa
IČ

Lechotice
Lechotice 100, 768 52 Míškovice u Holešova
00287407

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů – srovnání roku 2018 a 2019
Název položky

Rok 2018

Rok 2019

5 878 855,82

7 196 184,29
1 254 775,13

Třída 1

Daňové příjmy

Třída 2

Nedaňové příjmy

703 594,13

Třída 3

Kapitálové příjmy

6 773 900,00

Třída 4

Přijaté transfery

3 135 058,40

Příjmy celkem po konsolidaci
Třída 5

Běžné výdaje

Třída 6

Kapitálové výdaje

2 078 328,00 Příjmy z prodeje pozemků
743 312,10 Viz zhodnocení čerpání dotací

16 491 408,35

11 272 599,52

8 174 693,19

6 956 256,08

378 744,00

Poznámka k roku 2019

7 850 804,07 Projekt „ZTV Lechotice“

Výdaje celkem po konsolidaci

8 553 437,19

14 807 060,15

Třída 8

Financování

-7 937 971,16

3 534 460,63

Financování celkem po konsolidaci

-7 937 971,16

3 534 460,63

Splácení úvěrů (650 004,00 Kč), změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech (4 184 464,63 Kč)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Lechotice.
Bankovní úvěr č. 600440 – stav k 31. 12. 2019 – 1 704 650,00 Kč
Úvěr ve výši 6 500 000,- Kč byl přijat v roce 2012 – jedná se o úvěr k financování investiční akce "Rekonstrukce a dostavba Mateřské školy na multifunkční dům obce Lechotice".
Splácení úvěru bylo sjednáno do srpna 2022.

Bankovní úvěr č. 0495308129 – stav k 31. 12. 2019 – 6 713 759,00 Kč
Úvěr ve výši 8 500 000,- Kč byl přijat v roce 2019 – jedná se o úvěr k financování projektu „ZTV Lechotice“. Splácení úvěru bylo sjednáno do června 2030.
Další půjčku a návratnou finanční výpomoc obec nečerpala.
2. Hospodářská činnost obce
Jako hospodářská činnost jsou vykazovány zejména pronájmy nebytových prostor a zařízení, které jsou v majetku obce.
3. Stav účelových fondů
Sociální fond (k 31. 12. 2019 zůstatek 22 753,10 Kč).
Fond obnovy vodohospodářské infrastruktury (k 31. 12. 2019 zůstatek 300 000,00 Kč).
4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace – Mateřské školy Lechotice, okres Kroměříž. Hospodářský výsledek MŠ Lechotice k 31. 12. 2019 činil 521,40 Kč. Roční účetní
výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na OÚ Lechotice.
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
poskytovatel

druh dotace, příspěvku, účel

položka/ÚZ

výše příspěvku

čerpání

Státní rozpočet - všeobecná pokladní správa

neinvestiční dotace na volby do EP

4111

29 000 Kč

88,88%

Státní rozpočet - všeobecná pokladní správa

neinvestiční dotace na výkon státní správy

4112

90 600 Kč

100%

Ministerstvo životního prostření

Projekt „Regionální biokoridory v k.ú. Lechotice“

4116 / 15011

278 084,86 Kč

99,32%

Celkem

397 684,86 Kč

6. Vyhodnocení rozpočtových opatření provedených během roku, která nejvíce ovlivnila příjmy a výdaje obce, tj. srovnání schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách
rozpočet schválený

rozpočet upravený

skutečnost

zdůvodnění změny rozpočtu

příjmy po konsolidaci

9 608 400,00

12 225 300,00

10 926 972,28

mj. zlepšený výběr daní (třída 1)

výdaje po konsolidaci

12 558 400,00

15 175 300,00

14 461 432,91

mj. výdaje na projekty „Regionální biokoridory v k.ú. Lechotice“,
„Realizace prvků ÚSES“, „ZTV Lechotice“

financování

2 950 000,00

2 950 00,00

3 534 460,63

Schválený rozpočet byl v roce 2019 postupně rozpočtovými opatřeními (7) upravován, a to v závislosti na aktuálním plnění příjmů a výdajů, ale také s ohledem na přijaté dotace
a výdaje se k nim vztahující. Rozpočet obce byl průběžně plněn v příjmech i výdajích, k 31. 12. 2019 příjmy plněny na 89,16 % upraveného rozpočtu a výdaje na 94,96 %
upraveného rozpočtu.
7. Majetek obce a jeho inventarizace
K 31. 12. 2019 byla provedena na příkaz starosty obce inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Provedenou inventarizací byly zjištěny rozdíly. Komise zjistila nesoulad u
evidence pozemků. U některých pozemků neodpovídala evidovaná výměra. Byly nalezeny pozemky, které chybí v evidenci. Inventarizační komise doporučila evidenci pozemků
prověřit a neevidované pozemky ocenit znaleckých posudkem. U evidence budov, hal a staveb byl evidován majetek, který nebylo možné identifikovat. Tento a neexistující
majetek byl navržen k vyřazení. Inventarizační komise navrhla neevidovaný majetek nechat ocenit znaleckým posudkem.
8. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi
Obec je členem DSO Mikroregion Žídelná. K 31. 12. 2019 je celkový podíl obce Lechotice na stavu pokladny a bankovních účtech 343 314,30 Kč + účast obce na akci
„Kompostéry do rodinných domů“ ve výši 598 998,50 Kč.
Dále je obec členem DSO Mikroregion Holešovsko, MAS Partnerství Moštěnka, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR – podíl obce na základním kapitálu
a vliv na řízení a ovládání je nevýznamný.
9. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
Grantový program obce Lechotice je finančním nástrojem politiky podpory společenského života v obci a opírá se o zákon č. 128/2000 Sb., obecní zřízení v platném znění, který
v rámci samostatné působnosti obce stanovuje podle § 2 odst. 2 péči o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.
Na jednání zastupitelstva 13. 2. 2019 byl schválen grantový program na rok 2019. Na základě uzavřených smluv a podmínek z nich vyplývajících bylo v roce 2019 vyplaceno
180 214,00 Kč na podporu kulturních a sportovních akcí, vzdělávacích a volnočasových aktivit, na běžnou činnost spolků a podporu v sociální oblasti.
10. Výsledek hospodaření
Hospodářský výsledek obce k 31. 12. 2019 skončil se ziskem ve výši 3 260 103,29 Kč.
Náklady činily:
8 136 608,54 Kč
Výnosy činily: 11 396 711,83 Kč
11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Zlínského kraje – pověřeným kontrolorem Ing. Danou Vaňkovou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínu 16. 12. 2019 – 19. 12. 2019 (dílčí přezkoumání)
a 25. 2. 2020 – 28. 2. 2020 (konečné přezkoumání).
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.),
nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 7,57 %.
Podíl závazků na rozpočtu územního celku 18,15 %.
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 31,68 %.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí na OÚ.
12. Přílohy
Účetní výkazy
- Rozvaha územně samosprávného celku k 31. 12. 2019
- Výkaz zisků a ztrát územně samosprávného celku k 31. 12. 2019
- Příloha rozvahy územně samosprávného celku k 31. 12. 2019
Finanční výkazy
- Fin 2-12 M k 31. 12. 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku za rok 2019
Zpráva MŠ Lechotice o hospodaření v roce 2019
Účetní výkazy MŠ Lechotice
- Rozvaha příspěvkové organizace k 31. 12. 2019
- Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31. 12. 2019
- Příloha rozvahy příspěvkové organizace k 31. 12. 2019

