Obec Nezdice
Nezdice 46
IČ: 00573370

Závěrečný účet
Obce Nezdice
za rok 2016
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Datum: 9. 6. 2017
Zpracovala: Kateřina Hofmeisterová
Schválila : Ing. Hana Bouchnerová

Rozpočet Obce Nezdice na rok 2016 byl sestaven v souladu s platnými prvními předpisy upravujícími
financování měst a obcí ( zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní).
Obec Nezdice hospodařila v roce 2016 podle rozpočtu schváleného dne 21. 12. 2015. Během roku 2016 bylo
provedeno šestnáct rozpočtových opatření.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet

Třída 1 – Daňové příjmy

Upravený
rozpočet

Plnění k
31. 12. 2016

%plnění
k uprav. rozpočtu

2 367

2 567

2 576

101 %

183

239

236

99 %

0

0

0

0%

296

3 333

3 243

97 %

-2 500

-2 409

100 %

Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery
Konsolidace příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci

2 846

3 639

3 646

101 %

Třída 5 – Běžné výdaje

3 041

4 860

4 746

98 %

(údržba místních komunikací, dopravní

90

143

141

99 %

23 Vodní hospodářství (údržba a provoz vodojemu,
úpravny vody, vodovodního a kanalizačního řadu).

81

44

44

100 %

31 Vzdělávání a školské služby

18

19

19

100 %

287

248

243

73 %

25

16

16

100 %

1 374

745

740

99 %

320

319

316

99 %

43 Sociální péče (zajištění služeb pečovatelské služby v
obci – dovoz obědů pro seniory)

10

6

6

100 %

52 Ochrana obyvatelstva (výdaje na řešení krizové

5

0

0

100 %

1

0

0

100 %

22 Doprava
obslužnost obce)

(příspěvky na

provoz ZŠ Švihov a MŠ Borovy)

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
(podpora kulturních akcí v obci, podpora divadelního spolku,
provoz obecní knihovny, kronika obce, údržba kostela sv.
Prokopa a drobných památek na území obce včetně pomníku
padlých, provoz místního rozhlasu, dárky pro občany při
životním jubileu)

34 Tělovýchova a zájmová činnost (podpora TJ
Nezdice, uspořádání oslavy MDD, mikulášské besídky,
adventního tvoření, nákup materiálu na májku)

36 Veřejné osvětlení, hřbitov, budova OÚ,
obecní byt, pracovníci VPP (údržba a provoz
veřejného osvětlení, obecního hřbitova, údržba budovy OÚ a
obecního bytu, mzdové náklady dvou pracovníků v rámci
projektu veřejně prospěšných prácí, podporováno Úřadem
práce ČR ).

37 Nakládání s odpady, péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň (sběr a odvoz odpadů, péče o
veřejnou zeleň)

situace v obci)

53 Bezpečnost a veřejný pořádek (výdaje na
činnost přestupkové komise – řešení sporů mezi občany)
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55 Požární ochrana (výdaje na provoz budovy
hasičské zbrojnice, podpora činnosti SDH Nezdice, zajištění
požární ochrany obce)

34

29

29

100 %

61 Státní správa, územní samospráva (roční
členské příspěvky SMO ČR, Mikroregionu Přešticko a MAS
Aktivios, výdaje na volby, výdaje na činnost zastupitelstva
obce a platy zaměstnanců, cestovné, poštovní služby, , provoz
pevné linky, nákup IT služeb, , provoz www.stránek obce,
provoz rozesílání SMS zpráv pro obyvatele, výdaje na tisk
Nezdického občasníku a další)

778

737

729

99 %

63 Finanční operace (bankovní poplatky, pojištění
majetku obce, převody mezi vlastními bankovními účty obce,
platba daně z příjmu z činnosti obce)

18

2 554

2 463

96 %

390

531

531

100 %

40

0

0

0%

(stavba nového výtlačného

250

0

0

0%

34 Tělovýchova a zájmová činnost (stavba
dětského a víceúčelového hřiště v rámci projektu Relaxační
místo pro hru, sport i odpočinek)

100

531

531

100 %

0

-2 500

-2 410

96 %

3 431

2 891

2 867

99 %

585

+ 748

+ 779

104 %

Prostředky minulých let

585

- 748

- 779

104 %

Financování celkem

585

- 748

- 779

104 %

Třída 6 – Kapitálové výdaje
22 Doprava
23 Vodní hospodářství
řadu obecního vodovodu)

Konsolidace výdajů
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo: Příjmy – výdaje

-

Třída 8 – Financování

Údaje o plnění rozpočtu příjmu, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy
v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12 ).

1. Příjmy Obce Nezdice v roce 2016
Celkové příjmy převedené v roce 2016 na účty zřízené Obcí Nezdice činily 3 645 963,40 Kč po konsolidaci.
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1.2. Daňové příjmy
Objem daňových příjmů v roce 2016 byl ve výši 2 576 tis. Kč, což představuje 71 % celkových příjmů.
Na 1 trvale žijícího obyvatele Nezdic připadá příjem z daní ve výši 12 325 Kč. Pro porovnání na 1 obyvatele
Plzně připadá 24 723 Kč (zdroj MF ČR).
Rozpočet
schválený

položky

Rozpočet

Skutečnost

upravený

Plnění
schváleného
rozpočtu

Plnění
upraveného
rozpočtu

2 074 000

2 274 380

2 285 297

110 %

100 %

142 000

139 850

139 416

98 %

100 %

Správní poplatky

4 000

7 000

6 790

170 %

97 %

Daň z nemovitostí

147 000

145 000

144 320

9%

100 %

Sdílené daně
Místní poplatky

Daňové příjmy v posledních osmi letech v Kč:
2009

2010

2011

1 490 813

1 842 582

1 735 575

2012

2013

2014

2015

1 830 289 2 155 454 2 285 632 2 363 699

2016
2 575 824

3 000 000 Kč
2 500 000 Kč
2 000 000 Kč
1 500 000 Kč
1 000 000 Kč
500 000 Kč
0 Kč

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.3. Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy v objemu 237 tis. Kč tvoří 6 % celkových příjmů. Na této částce se nejvíce podílí příjem
z pronájmu nebytových prostor v budově OÚ (60 tis. Kč od MAS Aktivios, z.s.), 27 tis. Kč obec získala
z pronájmu úpravny vody. Nadace ČEZ přispěla částkou ve výši 45 tis. Kč na obnovu dvou korouhví v
interiéru kostela sv. Prokopa v Nezdicích. Odměna obci od firmy EKOKOM za třídění odpadu činila 22
tis. Kč. Nájemci hrobových míst zaplatili za pronájem 9,8 tis. Kč a 42 tis. Kč přispěli na údržbu obecního
hřbitova pro rok 2016 a 2017. Za pronájem obecního bytu obdržela obec 14 tis. Kč, z prodeje zboží
(pohlednice, knihy a CD Nezdice) 2,4 tis. Kč, 3 tis. Kč získala obec z pronájmu prostoru kostela sv.
Prokopa za účelem svatebního obřadu a 4,6 tis. Kč z prodeje železného šrotu.

1.4. Kapitálové příjmy
Obec Nezdice v roce 2016 neměla kapitálové příjmy.

1.5. Přijaté dotace
Výše přijatých dotací je 833, 2 tis. Kč po konsolidaci a představuje 23 % celkových příjmů. Na výkon
státní správy dostala obec neinvestiční dotaci ve výši 55 tis. Kč ze státního rozpočtu. Od Úřadu práce ČR,
krajské pobočky v Plzni získala obec 244 tis. Kč na vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací. Na projekt „Relaxační místo pro hru, sport i odpočinek“, obec získala investiční
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dotaci od Plzeňského kraje z programu PSOV ve výši 350 tis. Kč. Částkou 20. tis. Kč podpořil Plzeňský
kraj, z programu Ochrany přírody a krajiny 2016, projekt „Přírodní park u jezu v Nezdicích“. Na opravu
márnice na obecním hřbitově získala obec dotaci ve výši 135 tis. Kč od Ministerstva zemědělství ČR.
Prostřednictvím KÚ Plzeňského kraje obdržela obec dotaci MF ČR na zajištění výdajů spojených s volbami
do Senátu Parlamentu ČR ve výši 29 tis. Kč.

2. Výdaje Obce Nezdice v roce 2016
Účetnictví Obce Nezdice vykázalo v roce 2016 celkové výdaje v objemu 2 867 081,17 Kč po konsolidaci.
Z toho na běžné výdaje připadá 2 336 tis. Kč a na kapitálové výdaje 531 tis. Kč.

2.1. Běžné výdaje
Největším neinvestičním výdajem ve výši 319 tis. Kč byla oprava márnice na obecním hřbitově. Vazný
trám krovu nad vstupem do márnice byl velmi poškozen působením dřevokazných škůdců a dlouhodobým
zatékáním. Stavba márnice vykazovala trhliny na vnitřní líci zdiva na západní straně objektu. Vzhledem
k rozsahu poškození vazného trámu a navazujících konstrukcí byl stav objektu hodnocen jako havarijní
s doporučením neodkladného řešení. Proto bylo třeba i na tak malý objekt nechat vypracovat projektovou
technickou dokumentaci a veškeré stavební práce podléhaly stavebnímu řízení. Práce obsahovaly: odstranění
shnilého stropu, výměnu ztrouchnivělého trámu za nový, výměnu všech latí za nové, kompletní výměnu
střešní krytiny, drenáž a odvodnění objektu, osazení okapů, repase dveří vč. mříží a nového kování, výměna
okna za nové vč. kovové mříže, oprava fasády a nový nátěr, oprava vnitřních omítek, podlahy a nový nátěr.
Na opravu hřbitovní zdi přispělo Ministerstvo zemědělství ČR dotací ve výši 135 tis. Kč z dotačního
programu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova.
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Stav před opravou:

Stav po opravě:

Díky příspěvku Nadace ČEZ ve výši 45 tis. Kč, který obec získala prostřednictvím mobilní aplikace
Pomáhejte pohybem, byly obnoveny dvě korouhve v interiéru kostela sv. Prokopa. Historické korouhve
byly demontovány (sejmuty obrazy, porta a třásně). Vlněný flauš byl tamponováním vyprán a důkladně
propláchnut v destilované vodě. Porta z leonského přediva byla vycíděna. Rozrušená místa vlněného flauše
byla valchováním a propařováním scelena. Barevnost flauše byla sjednocena citlivým retušováním
s ohledem na patinu. Chybějící 2 ks střapců byly vyhotoveny dle originálu. Obnovu historických korouhví
provedla restaurátorka textilií paní Helena Kastlová a obnovu dřevěných žerdí vč. zlacení provedl pan
Vladimír Hrubý, umělecký truhlář. Celková částka dosáhla 57 tis. Kč.

Stav před obnovou:
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Stav po obnově:

Celkové výdaje na realizaci projektu „Přírodní park u jezu v Nezdicích “ činily 42 tis. Kč. Účelem
projektu byla revitalizace plochy pro rekreaci jako přírodní koupaliště. Plzeňský kraj poskytl na projekt
účelovou dotaci ve výši 20 tis. Kč.
Na provoz kanalizace pro veřejnou potřebu v roce
2016 obec vynaložila 30 tis. Kč, z toho 24 tis. Kč
připadlo na zajištění funkce odborného zástupce pro
provozování kanalizace v obci (KAV Starý Plzenec,
a.s.).
22 tis. Kč činily výdaje na obecní knihovnu.
Částkou 15 tis. Kč obec vytvořila zázemí pro
uspořádání tří koncertů, slavnostní pouťové mše
v kostele sv. Prokopa a tradiční vánoční zpívání u
rozsvěceného stromu.
V neděli 10. 7. 2016 od 13,30 hod se uskutečnila

Část běžných výdajů pak představuje výdaje na sběr a
slavnostní poutní mši v kostele sv. Prokopa, při níž páter
svoz všech druhů odpadů ve výši 205 tis. Kč. Tomasz Kowalik nově zrestaurovaným korouhvím
Příspěvek za žáky základní školy ve Švihově činily 9 požehnal za přítomnosti široké veřejnosti.
tis. Kč a žáky MŠ Borovy 10 tis. Kč. Na opravu
ohradní kostelní zdi bylo vynaloženo 57 tis. Kč, na provoz veřejného osvětlení 41 tis. Kč, provoz obecního
hřbitova 36 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň 69 tis. Kč, údržba místních komunikací stála 135 tis. Kč. Kostelní
lavice byly vybaveny novými polštáři na sezení za 17 tis. Kč. Na plat pracovníků v rámci projektu Veřejně
prospěšných prací obec získala příspěvek ve výši 244 tis. Kč od Úřadu práce ČR, přičemž celkové výdaje
činily 287 tis. Kč.
Činnost místních spolků v obci byla podpořena v celkové částce 43 tis. Kč (viz. tab. v kap. 7).
V oblasti územní samosprávy odměny členům zastupitelstva a výborů představovaly 372 tis. Kč. Za
dohody o provedení práce, platy zaměstnanců, zdravotní a sociální pojištění bylo celkem vydáno 207 tis.
Kč. Výdaje na zajištění voleb do Senátu Parlamentu ČR činily 15 tis. Kč, na nákup elektrické energie
v budově OÚ obec vynaložila 10 tis. Kč, za plyn 29 tis. Kč, za vodné 1 tis. Kč, poštovné 1 tis. Kč, za
služby telekomunikací 16 tis. Kč a na pojištění obecního majetku 12 tis. Kč.
Celkem 8 tis. Kč zaplatila obec za členství ve Svazu měst a obcí, Mikroregionu Přešticko a MAS Aktivios.
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Přehled výdajů na opravy obecního majetku v roce 2016
Oprava místních komunikací

88 572 Kč

Oprava kanalizace

500 Kč

Oprava kostelní zdi a kostela

117 866 Kč

Oprava veřejného osvětlení

5 468 Kč

Opravy obecního hřbitova

335 652 Kč

Opravy v budově OÚ

4 800 Kč

Opravy techniky pro údržbu zeleně

2 039Kč

Celkem

554 897 Kč

2.2. Kapitálové výdaje
Největší položku 531 tis. Kč v kapitálových výdajích představují výdaje na realizaci projektu „Relaxační
místo pro hru, sport i odpočinek“, který bude dokončen v roce 2017. Z Plzeňského kraje jsme získali na
projekt investiční dotaci ve výši 350 000,-Kč z Programu stabilizace a obnovu venkova.
Obec má ve svém vlastnictví pozemky parc. č. 32/3, 32/2, 33/6, které by ráda postupně a především citlivě
s ohledem na okolní přírodu přeměnila na krásné a Před realizací:
relaxační místo pro malé i velké. Prostor je
pomyslně rozdělený do tří částí. První část je
vyhrazená pro sportování. Navržené hřiště pro
volejbal, nohejbal,…. Druhá, prostřední část, je
navržena jako zóna pro umístění herních prvků pro
malé i velké děti včetně několika laviček pro
posezení. A konečně třetí část na východní straně
prostoru s porostem vrb a dosud zachovalým
kamenným brodem přes potok lemující řešený
pozemek je určena k dětským hrám a k pozorování
přírodních jevů.

V průběhu realizace:
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Při samotném výběru jsme se snažili vyhovět požadavkům maminek a jejich dětí, ale především jsme kladli
důraz na kvalitu materiálu, konečné provedení a na doporučení obcí, které hřiště již realizovaly. Po pečlivém
uvážení, jsme nakonec vybrali sestavu z akátového dřeva od zavedené firmy TR Antoš, s.r.o. se sídlem Na
Perchtě 1631, z Turnova. Cena sestavy včetně montáže a materiálu na dětském hřišti je 352 166,-Kč.
Provoz veřejného hřiště musí mít svá pravidla, bude zde být vyvěšen „Návštěvní řád“ se všemi nezbytnými
podmínkami, prvky se musí pravidelně kontrolovat, posuzovat jejich stav a provádět zápisy, které podléhají
kontrole.
Od srpna 2016 pak pokračují zemní práce (především rozsáhlé přesuny zeminy) v prostoru, který je
vyhrazen pro víceúčelové hřiště s mlatovým povrchem.
Dokončení celého areálu se uskuteční až v roce 2017, kdy proběhnou práce ještě závěrečné zahradnické
práce, které předpokládají strojní zpracování půdy pro pokládku trávníku a osetí plochy travním semenem.
Na jaře budou vykáceny přerostlé a nevhodné prosychající zakrslé dřeviny a vysadí se vysokokmenné
třešně, které tak doplní již stávající třešňovou alej starých odrůd.

3. Financování
V roce 2016 hospodařila obec s přebytkem ve výši 778 882, 23 Kč. Přebytek rozpočtu byl ponechán na
spořicím účtu obce, který je vedený u Komerční banky.
V současné době má obec splaceny všechny své úvěrové závazky a hospodaří bez cizích prostředků.

Přehled bankovních účtů obce Nezdice:
název

stav k 1. 1. 2016

Běžný účet Komerční banka
Běžný účet ČNB
Spořicí účet Komerční banka
Účet Fondu obnovy vodovodu a úpravny vody
Celkem
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stav k 31. 12. 2016

19 026,70 Kč

24 471,93 Kč

126,77 Kč

12 965,57 Kč

1 660 073,69 Kč

2 400 050,07 Kč

85 084,02 Kč

112 088,84 Kč

1 764 311,18Kč

2 549 576,41Kč

1. září 2014 vyhlásila Obec Nezdice veřejnou sbírku na obnovu obrazů křížové cesty pro současné i
příští generace. Konání veřejné sbírky bylo řádně oznámeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který
vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím VVŽÚ/9084/14 dne 24. 7. 2014. Dne 19. 10. 2015 a
16.11.2016 bylo předloženo Krajskému úřadu Plzeňského kraje průběžné vyúčtování sbírky, za období od
1. 9. 2014 do 1. 9. 2016, ve kterém nebyly shledány žádné nedostatky.
název

stav k 1. 1. 2016

Veřejná sbírka účet na obnovu obrazů křížové cesty

stav k 31. 12. 2016

31 646,84 Kč

37 702,11 Kč

4. Stav účelových fondů a finančních aktiv
4.1. Účet Veřejné sbírky na obnovu obrazů křížové cesty pro současné i příští generace
stav k 31.12.2016

37 702,11 Kč

Příjmy tvořily dary od občanů a firem. Výdajem jsou poplatky spojené s vedením bankovního účtu.

stav k 31.12.2016

4.2. Fond obnovy vodovodu a úpravny vody

112 088,84 Kč

Příjem fondu tvoří především nájemné za úpravnu vody (27 000 Kč) a úroky z bankovního účtu fondu.
Výdajem fondu byly poplatky spojené s vedením účtu (5 Kč).

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním

rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce Nezdice za rok 2016 činily celkem 833 203 Kč po konsolidaci. Rozpis přijatých
dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce.

poskytovatel

účel

UZ

Kraj.úřad Plz.kraje

na zajištění výkonu státní správy

Kraj.úřad Plz.kraje

na zajištění voleb do Senátu Parlamentu ČR

Kraj.úřad Plz.kraje

položka

čerpání v Kč

%

4112

55 000 100%

4111

29 150 100%

projekt „Relaxační místo pro hru, sport i
odpočinek“ - PSOV

4122

350 000 100%

Kraj.úřad Plz.kraje

projekt „Přírodní park u jezu v Nezdicích“

4122

20 000 100%

MZE ČR

oprava márnice na obecním hřbitově

29331

4116

134 956 100%

Úřad práce ČR

projekt „ Veřejně prospěšné práce“

13013

4116

244 097 100%

6. Přijaté dary v roce 2016
V roce 2016 obec Nezdice neobdržela dar.
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7. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2016
Zastupitelstvo obce Nezdice schválilo na svém veřejném zasedání konaném dne 14. 3. 2016 poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu Obce Nezdice na činnost spolků v obci. Rozpis poskytnutých příspěvků
a jejich čerpání je zpracován v tabulce.
příjemce

schváleno

čerpání v Kč

účel

Tradeáši z Nezdic, divadelní spolek

10 000

10 000

nákup divadelních
kostýmů, rekvizit a kulis

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nezdice

18 560

18 560

nákup 4 ks slavnostních
stejnokrojů

TJ Nezdice u Přeštic, Florbalový club Nezdice

10 000

10 000

úhrada činnosti
florbalového klubu

8. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na
www.obec-nezdice.cz v sekci: úřední deska. K nahlédnutí jsou v kanceláři obecního úřadu. Výkazy a příloha
obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický. Přezkoumání bylo
provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí dne 25. 4. 2016.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce za rok 2016 je přílohou
tohoto závěrečného účtu.

Vyvěšeno dne: 9. 6. 2017
Sejmuto dne: 27. 6. 2017
Schváleno zastupitelstvem: 27. 6. 2017

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Nezdice uplatnit písemně do pondělí 26. 6.
2017, do 20 hodin v kanceláři OÚ nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
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