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|{ávrh Záxěrečného
účtu
Obce Nezdice
za rok 2014
($ 17 zákonač,.250/2000
sb., o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,
ve zněníplatných předpisů)

\

Datum:30.5.2015
Zpracov ala:Kateřina Ho fmeisterová

\ý

Rozpočetobce Nezdice na rok 2014 byl sestavenv souladu s platnými prvními předpisy upravujícími
ťrnancování
měst a obcí ( zékonč. 12812000Sb., o obcích, zákon č, 25012000Sb., o rozpočtoqých
pravidlechiaemníchrozpočtů,
zákoně,243l20a0 Sb., o rozpočtovém
určení
daní).
obec Nezdice hospodařilav race 2014podle rozpočtuschváleného
dne 19. 12.20|3, Během roku 2014 bylo
provedenodvanáctrozpočtových
opatření.
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22 Doprava
obslužnost
obce)

@držba místních komunikací, dopravní

23 Vodní hospodářství

piarzla a proýozvodojemu,

úpravny vody, vodovodního a kanalizačního řadu),

31 Vzdělávání a školskéslužby @říspěvlE
naprovozZŠ
Švihov a MŠBorovv)

33 Kultura,

církve il sdělovací prostředky

(podpora kulturních akcí v obci, podpora divadelního spolku,
proýoz obecní knihovny, kronika obce, údržba kostela sv'
Prokopa a drobných pamótek na úzení obce, provoz místního
rozhlasu, údržba sochy sv. Vojtěcha, dórlE pro občany při
životnímiubileu)

34 Tělovýchova

a záimová

činnost (podpora

uspořádání oslavy MDD, mikulášsW besídlry, dětsWho
maškarního
bólu. nákuomateriáluna máila)

36 Veřejné osvětlení, hřbitov' byt p;arztaa proyoz
veřeiného osyětlení,obecníhohřbitova a obecního bytu).

37 ochrana

životního prostředí 1srura odvoz

odpadů,péčeoveřeinou zeleň)

42 Politika

zaměstnanosti

1dvapracovníciyrámci

Čnl

52 Ochrana
situace v obci)

obyvate|stva

14:aaiena řešenílrrizové

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

(ýdaje na

činnost přestupkové komise - řešenísporu mezi občany)

(výdajena proyoz budovyhasičslui
55 Požární ochrana
zbrojnice, podpora činnostíSDH Nezdice, zajištěnípožární
ochranvobce)
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Třída 8 - Financování
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61 Státní správa' územnísamosprávt @ýdaje
na

volby do EvropsWho parlamentu a zastupitelstva obce, ýdaje na
provoz budovy oÚ,
roční členské příspěvfu SMo
ČR,
Miktoregionu Přešticko a MAS Aktivios, ýdaje na činnost
zastupitelstva obce a platy zaměstnanců,poštovníslužby,provoz
pevné linlry, nákup IT služeb, nákap I l<s stolního počítače,
provoz www.strónek obce, provoz rozesílání SMS zpráv pro
obwatele, výdaie na tisk NezdicWho občasníkua další)

63 tr.inanční operace

ftankovnípoptattcy,pojištění

majetku obce, převody mezi ylastními bankovními účty obce,
platba daně z příimu z činnostiobce)

64

Finanční vypořádání

min.let

ftrácení

nevyčerpanédotace na volby do PS Parlamentu ČR a volbu
prezídenta CR konanév roce 20]3)

Třída 6 _ Kanitólové vi,daie
23 Vodní hospodářství

(vodoiem,
úpravna,
vodovod)

34 Tětovýchova a zájmová činnost (víceúčelové
nnsle J

Konsolidace vÝdaiů

Údaie o plněnírozpočtupříjmu,výdajůa o dalšíchfinančních
podle rozpočtové
operacíchv plnémčlenění
skladbyjsou obsaženy
v přílozeč.La2 a jsou k nahlédnutí
na obecnímuřadu( ýkaz FIN 2-12),

..-'. Příjmy obce Nezdice v roce 2014
Celkovépříjmypřevedené
v roce 2014 na:Úrčty
zÍizené
obcí Nezdice činily2 94| 644,86Kč po konsolidaci.

l..2.Daňovépříjmy
objem daňovýchpříjmův roce 20Í4by|ve výši2 286tis. Kč,cožpředstavuje78 7o celkovýchpříjmů.
\-

položky

Rozpočet
schvá|ený

Sdílenódaně
Místnípoplatky

Skutečnost

upravený

Plnění
schváleného
rozpočtu

P|nění
upraveného
rozpočtu

1 691300

1 998 800

1 998800

119%

100%

134500

r35 945

r35 945

101%

r00%

5 000

3 4s0

3 450

69%

r00%

I 10000

147 475

r47 438

t34%

r00%

Správní poplatky
Daňz nemovitostí

Rozpočet

Daňovépříjmyza posledníchšestlet:
2009

2010

2011

2012

1 490 813Kč

| 842 582Kč

| 735575Kč

1 830289Kč

2013

2014

2I55 454Kč 2285 632Kč

1.3.Nedaňovépříjmy
Nedaňovépřtjmy v objemu180 tis. Kč tvoří6 7o celkovych příjmů.Na tétočástcese nejvícepodílípříjem
z pronájmu nebýových prostor v budově oÚ (60 tis. Kč od MAS Aktivios), 27 tis. Kč obec získala
z pronájmuúpravnyvody,. 5 tis Kč zptonájmu střechybudovy oÚ. oamena obci od firmy EKoKoM za
tříděníodpadučinila19 tis. Kč. Za zmínkustojíi příjemz prodejezboži(pohlednice,hrnečky,knihy a CD
Nezdice)ve výši508 Kč. 14 tis. Kč obdrŽelaobec zapronájemobecníhobytu.41 tis. Kč přispěli nájemci
hrobovýchmístna údržbu
obecního
hřbitovav roce 2014a2015,

1.4.Kapitálovépříjmy
obec Nezdice v roce 2014 mě|a kapitálové příjmy ve výši 50 Kč. Jednalose o příjemz prodeje39 m2obecního
pozemkuv rámci narovnánímajetkovýchvztahůpři řešenípřístupové
cestyna vodojemv horníchNezdicích.

1.5.Přijatédotace
Výšepřijatych dotacíje 476 tis. Kč po konsolidacia představuje|6 .Á celkových příjmů.Na výkon státní
správy dostalaobec neinvestiční
dotacive výši54 tis. Kč ze státníhorozpočtu.od Úřadu práce ČR' kraiské
pobočkyv Plzni získa|aobec |47 tis. Kč na vytvořenípracovnípříleŽitostiv rámci veřejně prospěšných
prací,ProstřednictvímKÚ Pkeňskéhokraje obdrželaobec dotaci na zajištěnívýdajůspojenýchs volbami
do Evropskéhoparlamentuve výši 19 tis. Kč a s volbami do zastupitelstvaobce 21 tis. Kč. Na projekt
Výměna šoupata hydrantůna vodovodnísítiv obci Nezdicejsme získa|ineinvestiční
dotaci od Plzeňského
|<tqezprogramuPSOV ve výši200 tis. Kč. Částkou35. tis. Kč podpořiloMinisterstvokulturyČRprojekt
Knihovna v Nezdicích_ knihovnanovésenerace.

2.Yýdaje obce Nezdicev roce 20|4
Účetnictvíobce Nezdice vykaza|ov roce 2014 celkovévýdajev objemu2 400 752,24Kč po konsolidaci.
Ztoho naběžné
výdaje18 tis. Kč.
výdajepřipadá 2383 tis. Kč a na kapitálové

2.|.Běžnévýdaje
Největšímneinvestičním
výdajem Ve výši 604 tis. Kč byla výměna šoupatna
vodovodnímřadu a hydrantův obci. Nová funkčníšoupatana vodovodnímřadu
umožnípři poruševodovodu odstavitjednotlivévětve vodovodua zajisti tak větší
komfortpro obyvatele,kdy nemusíbýbez vody celá obec (ako dosud),ale podle
nezbytnostije odstavenajen nejnutnější
částobce (zavŤese např.jen jedna větev).
Funkčnímišoupatyse zaroveň dosahnei úsporypitnévody (nemusíse vypouštět
voda z celéhosystému).
Funkčníhydrantyopět zajistípožarní
ochranuobce a navíc
jsou nezbytnépři odkalovánívodovodníhořadu.Na výšeuvedenouvýměnušoupata
hydrantůpřispěl Plzeňský kraj dotacíve výši 200 tis. Kč. Navíc na úpravněvody
bylo ještěV roce 2014 opravenovstupníschodiště,venkovníomítkya ce|ábudova
byla natřenanovoukvalitnífasádníbarvouv celkovéčástce73'5.tis Kč.
Přehled výdajůna opra}Y obecníhomajetku v roce 2014
Výměna šoupata hydrantů

603 609 Kč

oprava budovyúpravnyvody

73 500Kč

oprava vodovodníhořadu

55 961Kč

oprava kostelnízdi

92 45I Kč

rozhlasu
oprava místního

|9 275Kě

oprava veřejnéhoosvětlení
oprava žid|ív obecníknihovně
opravatiskarnyHP v kancelářioÚ
Celkem

4 5 3 1K č
750Kč
1 399Kč
851475 Kč

Celkovévýdajena provoz kanalizacepro veřejnoupotřebuv roce 2014 byly 23 tis. K{ z toho 7 tis. Kč
připadlo na pořízeníaktua|tzacekanalízačního
řádu a za rozbory odpadníchvod v akreditovanólaboratoři
obeczaplatila6 tis. Kč.
Celkem 85 tis. Kč bvlv výdajena obecníknihovnu. Ztoho ó5 tis. Kč stál nakup 1 ks novépočítačové
sestavy(počítač,
monitor' klávesnice,myš)včetněoperačního
systémuWindows
a Microsoft Office, 1 ks USB skeneru
pro snímiíníčarkovýchkódů, 1 ks laserové
tiskárny, 1 ks pracovního stolu a I ks
pracovní žid|e pro knihovnici' 1 ks
zríkladního balíčku automatizovaného
knihovníhosystémuClavius REKS. Na výše
uvedenévybavenínám přispělo Ministerstvo
kultury ČR částkou35 tis. Kč. Dále jsme
stolku,
dovybavili knihovnu 1 ks obslužného
jsme
nakoupilinové
skŤíňkou
a 2 ks regálůza 14 tis. Kč. Za 8 tis. Kč
knihy a časopisypro čtenáře.

Částkou17 tis. Kč podpořila obec uskutečnění
tří koncertův kostelesv' Prokopaa tradiční
vanočnízpíváni
u rozsvěceného
stromu.
Častbeznychvýdajůpak představujevýdajena sběr a svoz všechdruhů odpadůve výši 188 tis. Kč.
Příspěvekza žákyzák|adníškolyve Švihověčinily8 tis. Kč. Na využitívolnéhočasudětía mládežebylo
vynaloŽeno11 tis. Kč, na provozveřejného
osvětlení34 tis. Kč' provozobecníhohřbitova21 tis. Kč,péče
o veřejnouzeleň 106 tis. Kč. Činnostmístních
spolkův obci byla podpořenačástkou20 tis. Kč. Údrzba
místních
komunikacístálav roce 2014 |'0 tis. Kč. Výdajev rámci projektuVeřejněprospěšné
práce činily
193 tis. Kč.Na plat pracovníků
obec ziska|apříspěvek
ve výši182 tis. Kč od Úradu práce ČR.
V oblasti územnísamosprály odměnyčlenům
zastupitelstva
a výborůpředstavovaly303 tis. Kč. Výdaje
na zajištěnívoleb do Evropskéhoparlamentua do zastupitelstvaobce činily 28 tis. Kč. Za dohody o
provedenípráce,p|aty zaněstnanců,zdravoÍní
a sociálnípojištěnía ostatníplaty bylo celkem vydáno 198
tis. Kč.Na nákup elektrickéenergiev budověoÚ obec vyna|oži|a
17 tis. Kč, zap|yn 42 tis. Kč, zavodné|
2 tis. Kč' za s|užbytelekomunikací
tis. Kč,poštovné
16 tis. Kč a 12 tis. Kč na pojištění
obecního
majetku.
Celkem8 tis. zaplatilaobecza členství
ve Svazuměsta obcí'MikroregionuPřeštickoa MAS Aktivios.
2.2.Kapitálové výdaje
Největšípoložku 18 tis. Kč v kapitálových výdajíchpředstavujívýdaje na nákup pozemkůumožňující
přístupk areálu obecníhovodojemuv horníchNezdicích.Za 13 tis. Kč by| zpracovángeometrickýplán a
zna|eckýposudekodhadníceny dotčenýchpozemkůpřístupové
cesty, 4 tis. Kč pak činil výdaj na správní
poplatekKatastrálníhoúřadu'Zal tís.Kč vykoupila obecpozemkyod vlastníků.
Výkup pozemkůschválilo
na svémVeřejnémzasedánídne30. 6.2014.
obecnízastupitelstvo

500000 Kč

1 000000 Kč

1 500000 Kč

2 000 000 Kč

2 500000 Kě

3 000000 Kč

3. Financování
Vroce 2014 hospodďila obec s přebytkem ve výši 540892,62Kč. Přebytekrozpočtubyl ponechán
spořicímúětuobce,kterýje vedenýu Komerčníbanky'
V současnosti
má obec splacenyvšechnysvéúvěrové
záxazky a hospodaÍÍbezcizíchprostředků.

Přehled bankovních účtů
obce Nezdice:
název
Běžtý účetKomerčníbanka
BěžnÝ účetCNB

stavk 1,.1.201,4

stavk 31.12.2014

448675,67Kč

28 909'86Kč

26 797'97 Kč

683,97Kč

950608'04Kč

Komerčníbanka
Spořicíúčet

96 503,75

69 483,36Kč

ÚčetFondu obnovyvodovodua úpravnyvody
Celkem

1076705,62Kč

544 957.00Kč

|, zaňí20|4 vyh|ásilaobec Nezdice veřejnou sbírku na obnovu obrazůkÍlžovécesty pro současnói
příštígenerace.Konání veřejnésbírkybylo řádně oznámenoKrajskémuúřaduPlzeňskéhokraje' který
jednacímvvŽÚl9084l14 dne24.7. 2014.
vydal osvědčení
o konánísbírkypod číslem
název

stavk 1.1.2014

stav k 31. t2.2014

0Kč

Veřejná sbírkaúčet
na obnow obrazůkřížové
cesty

|9 841.44Kč

4. Stav účelových
fondůa finančních
aktiv
\!'- 4.1. Účet Veřeiné sbírkv na obnovu obrazů kíňové cesty pro současnói příštígenerace

stav k 31.12.2014

19 84|,44Kč,

Příjmytvořily dary od oběanůa firem.Výdajemjsou poplatkyspojenés vedenímbankovníhoúětu.

4.2. Fond obnow vodovodu a úpravnv vody

stav k 31.12.2014

96 503'75 Kč

Příjemfondutvořípředevším
nájemnézaúpravnuvody (27 000 Kč) a úrokyz bankovníhoúčtufondu.
(10Kč).
Výdajemfondubyly poplatkyspojené
s vedenímúčtu

finančníchvztahů
ke státnímurozpočtua ostatnímrozpočtům
5. Vyúčtování
veřejnéúrovně
Dotace do rozpoětuobceNezdiceza rok 2014 činilycelkem 476 398 Kč po konsolidaci.Rozpis přijatých
dotací a jejich ěerprínív pruběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovrány.
Nevyčerpanéfinančníprostředky ve výši II 484,60 Kč z dotací na zajištěnívoleb do Evropského
parlamentua na zajištěnívoleb do zastupitelstvaobce byly ďne 12. I,2015 wáceny na účet
KÚ Pkeňského
kraie.
poskytovatel

účel

Kraj.uřadPlz'laaje

qýkonustátnísprávy
na zajištění

Kraj'uřadPlz.kraje

na zajištění
voleb do zastupitelstvaobce

Kraj.uřadPlz.kraje

na zajištění
voleb do Evropskéhoparlamentu

Kraj.ďad Plz.kraje

PSov - výměnašoupata hydrantůna
vodovodnísítiv obci Nezdice

AZ

položka

čerpánív Kč

"Á

4I12

s4400 r00%

98187

4III

21 000 100%

98348

4TTT

18s00 100%

4122

200000 r00%

MK ČR

Knihovna v Nezdicích
generace.

Úřad práce ČR
Úrad práce ČR

knihovna nové

34053

4116

35 000 100%

práce,o
Projekt,,Veřejně prospěšné

13234

4IT6

72458 100%

prérce,,
Projekt,,Veřejně prospěšné

1 3 1 0 1 41r6

75040 t00%

6. Přehled poskytnutýchpříspěvkůa dotacív roce 2014
Zastupitelstvo
obce Nezdice schválilona svémveřejnémzasedáníkonanémdne 19. 12,20|3 poskytnutí
finančníhopříspěvku zrozpočtuobce Nezdice na činnostspolkův obci. Rozpis poskýnutýchpříspěvků
je zpracovánv tabulce.
a jejich čerpání

příjemce

schváleno

Divadelníspolek Tradeášiz Nezdic

10000

SDH Nezdice

10000

čerpánív Kč

nevyčerpánov Kč
0

10000

10000

7. Údaje o hospodařenís majetkem a dalšíchfinančníchoperacích
Yýkaz Rozvaha a Yýkaz zisku a ztráty a Příloha účetní
závěrky jsou dostupnédálkovým přístupemna
jsou v kanceláři obecníhouřadu.Yýkazy a příloha
www.obec.nezdice.cz
v sekci:úřednídeska.K nahlédnutí
obsahujíúdajeo staw a qývoji majetkuzabéžnýrok včetněpopisu významnýchvlivů nazměny stavů.

8. Zpráxa o výsledkupřezkoumáníhospodařeníobce Nezdiceza rok20|4
Přezkoumáníhospodďeníprovedl Krajský uřad Plzeňskéhokraje, odbor ekonomický.Přezkoumríní
bylo
provedenov souladuse zákonem ě.420D0a4Sb., o přezkoumávaníhospodaŤeni
uzemníchsamosprávných
svazkůobcí
dne
1.
celkůadobrovolných
4.2015.

Závěr zprávy:nebvly ziištěnychybv a nedostatkv.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 20t4 je přílohou
tohotozávěrečného
účtu.

Lr---'
JUDr. Jan Drda
místostarosta
,
lill
,;,,',|,|
Vyvěšenodne:
( ítii5

Sejmuto
dne:
zastupiteIstvem:
Schvá|eno

Ing. Hana Bouchnerová
starostka

