Obec Nezdice
Nezdice 46
IČ: 00573370

Závěrečný účet
Obce Nezdice
za rok 2019
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Datum: 1.6.2020
Zpracovala: Kateřina Hofmeisterová
Schválila: Ing. Hana Bouchnerová

Rozpočet Obce Nezdice na rok 2019 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 2019 podle přebytkového rozpočtu schváleného Zastupitelstvem obce dne
15.5.2019. Do schválení řádného rozpočtu řídila plynulost svého hospodaření Pravidly rozpočtového
provizoria, které stanovilo Zastupitelstvo obce dne 10.12.2018. Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Nezdice se konalo 9.4.2019. Během roku 2019 bylo provedeno sedm rozpočtových opatření.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

(údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
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Třída 1 – Daňové příjmy
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řadu, údržba a provoz vodojemu, úpravny vody, vodovodního a
kanalizačního řadu).

213

223

211

95 %

31 Vzdělávání a školské služby (příspěvek na provoz MŠ Borovy)
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky (podpora

20

20

13

65 %
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65

41

63 %
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86 %
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40 %

5

5

0
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1

1

0

0%

34

34

33

97 %

925

942

931

99 %

Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery
Příjmy celkem
Třída 5 – Běžné výdaje
21 Obchod a služby (příspěvek na provoz prodejny potravin v obci,
propagační předměty obce)

22 Doprava (údržba místních komunikací, dopravní obslužnost obce)
23 Vodní hospodářství (oprava části výtlačného vodovodního

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, provoz a
údržba areálu obecního hostince U Trnků, úroky z úvěru na nákup areálu
hostince U Trnků, dárky pro občany při životním jubileu)

34 Tělovýchova a zájmová činnost

(podpora TJ Nezdice,
provoz víceúčel hřiště, příspěvek na oslavy MDD, mikulášská nadílka)

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 pracovníka
v rámci projektu veřejně prospěšných prací, podporováno ÚP ČR).

37 Nakládání s odpady, péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň (sběr a odvoz odpadů, péče o veřejnou zeleň)
43 Sociální péče (zajištění služeb pečovatelské služby v obci – dovoz
obědů pro seniory)

52 Ochrana obyvatelstva (výdaje na řešení krizové situace v obci)
53 Bezpečnost a veřejný pořádek (výdaje na činnost
přestupkové komise – řešení sporů mezi občany)

55 Požární ochrana (výdaje na provoz budovy hasičské zbrojnice,
podpora činnosti SDH Nezdice, zajištění požární ochrany obce)

61 Státní správa, územní samospráva

(zajištění voleb do
zastupitelstva obce a Evropského parlamentu, roční členské příspěvky SMO
ČR, Mikroregionu Přešticko a MAS Aktivios, 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, nájem plochy pro úřední desku, výdaje na
zavedení GDPR a další)
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63 Finanční operace

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

61

61

60

98 %

64 Ostatní činnosti (finanční vypořádání dotace na volby 2018)

18

18

18

100 %
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20

33 %
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3 214
567

87 %

124
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-62

105
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Třída 6 – Kapitálové výdaje
23 Vodní hospodářství (stavba záložního zdroje pitné vody))
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky (architektonická
koncepce areálu obecního hostince U Trnků)

34 Tělovýchova a zájmová činnost

(stavba dětského a

víceúčelového hřiště)

37 Nakládání s odpady, péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň (nákup pozemku parc.č. 135/20 v k.ú. Nezdice)
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy – výdaje
Třída 8 financování
Prostředky minulých let
Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru
Financování celkem

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 2019
Celkové příjmy převedené v roce 2019 na účty zřízené Obcí Nezdice činily 3 781 569,99 Kč po konsolidaci.

1.2. Daňové příjmy
Objem daňových příjmů v roce 2019 byl ve výši 3 317 tis. Kč, což představuje 88 % celkových příjmů.
Na 1 trvale žijícího obyvatele Nezdic připadá roční příjem z daní ve výši 17 588 Kč. Pro porovnání na 1
obyvatele Plzně připadá 46 950 Kč nebo na 1 obyvatele Borov 31 864 Kč. (zdroj MF ČR).
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1.3. Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy v objemu 240 tis. Kč tvoří 6 % celkových příjmů. Na této částce se nejvíce podílí příjem
z pronájmu nebytových prostor v budově OÚ (71 tis. Kč od MAS Aktivios, z.s.), 30 tis. Kč obec získala
z pronájmu úpravny vody, 22 tis. Kč za pronájem obecního hostince, 63 tis. Kč přijaté pojistné náhrady od
pojišťovny na opravy poškozeného majetku obce. Odměna obci od firmy EKOKOM za třídění odpadu
činila 31 tis. Kč. Za pronájem obecního bytu obdržela obec 14 tis. Kč, z prodeje zboží (pohlednice, knihy a
CD Nezdice) 1 tis. Kč.

1.4. Kapitálové příjmy
Obec Nezdice v roce 2019 neměla kapitálové příjmy.

1.5. Přijaté dotace
Vzhledem ke skutečnosti, že ustavující zasedání zastupitelstva obce Nezdice se konalo až 9.4.2019, byla již
většina dotačních titulů pro podání žádosti již uzavřená. V roce 2019 činila výše přijatých dotací 224,4 tis.
Kč a představovala 6 % celkových příjmů. Na výkon státní správy dostala obec neinvestiční dotaci ve výši
65,4 tis. Kč ze státního rozpočtu. Od Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Plzni získala obec 75 tis. Kč na
vytvoření jedné pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Prostřednictvím dotačního titulu
Plzeňského kraje „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019“ získala obec neinvestiční
příspěvek ve výši 30 tis. Kč. Prostřednictvím KÚ Plzeňského kraje obdržela obec dotaci MF ČR na zajištění
výdajů spojených s volbami do zastupitelstva obce a Evropského parlamentu ve výši 54 tis. Kč.
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2. Výdaje Obce Nezdice v roce 2019
Účetnictví Obce Nezdice vykázalo v roce 2019 celkové výdaje v objemu 3 214 552,93 Kč po konsolidaci.
Z toho na běžné výdaje připadá 2 506 tis. Kč a na kapitálové výdaje 708 tis. Kč.

2.1. Kapitálové výdaje
Největší položku 562 tis. Kč v kapitálových výdajích představují výdaje na vybudování záložního vodního
zdroje HV 01 pro zásobování pitnou vodou obyvatelstva obce Nezdice a Borovy. V současné době je
pro zásobení vodou využíván vrt HV-2 z roku 2004, který svou vydatností spotřebu obyvatel pokrývá, avšak
předpokládá se, že spotřeba vody bude narůstat a také z hlediska stáří stávajícího vrtu se obec rozhodla
vybudovat ještě vrt záložní. Nový hydrogeologický vrt HV 01 je hluboký 80 m. Využitelná vydatnost vrtu
je 1,5 l/ s-1, z odebraných vzorků byla prokázána kvalitní podzemní voda. Na stavbu nového vodního zdroje
HV 01 obec získala dotaci od Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 352 tis. Kč,
která bude zaslána na účet obce po řádném vyúčtování projektu, které musí obec předložit do 31.5.2020.
Další fází bude vystrojení vrtu čerpací technikou a propojení s technologií úpravny vody.
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Za 5 tis. Kč koupila obec pozemek parc. č. 135/20 o rozměrech 379 m2 v horních Nezdicích. Jedná se o
pozemek veřejného prostranství, který byl obci nabídnut přednostně insolvenčním správcem k přímému
prodeji mimo dražbu.
20 tis. Kč stálo doplnění víceúčelového sportoviště o stojan na street basketbal.
Po ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 19.4.2019 se opět naplno rozběhly přípravné
práce na revitalizaci areálu obecního hostince U Trnků. Za 121 tis. Kč byla vypracována architektonická
koncepce opravy areálu obecního hostince U Trnků, kterou 10.2.2020 prostřednictvím MěÚ Přeštice po
mnoha jednáních konečně schválil také Národní památkový ústav, neboť budova hostince včetně areálu je
zapsán jako kulturní památka rejstříkové číslo 34100/4-2767 ÚSKP ČR.

2.2. Běžné výdaje
Mezi největší položky 293 tis. Kč v běžných výdajích patří výdaje spojené s obecním hostincem U Trnků.
Z této částky bylo 37 tis. Kč vynaloženo na úhradu úroku z úvěru, který byl určen na nákup nemovitostí
hostince. Dále bylo provedeno geodetické zaměření areálu a pasport celé stavby hostince, revize
elektroinstalace a její následná oprava, včetně osazení nových svítidel na sále, byly provedeny drobné
zednické opravy vnitřních prostor a následné vymalování a započala oprava a nátěr 19 ks oken hostince. Na
budově byly opraveny dešťové okapy a vodovodní přípojka. Byl
proveden vývoz septiku, nákup hasičských přístrojů, nového
elektrického sporáku a ohřívače vody.
Část běžných výdajů pak představuje výdaje na sběr a svoz všech
druhů odpadů ve výši 225 tis. Kč.
Příspěvek za žáky v MŠ Borovy 13 tis. Kč. Částku 1,5 tis. Kč obec
zaplatila Oblastní charitě Klatovy za služby pro seniory. 17 tis. Kč
činily výdaje na obecní knihovnu, z toho 9 tis. Kč se vydalo na
nákup nových knih.
Částkou 17 tis. Kč podpořila obec uskutečnění čtyř koncertů
v kostele sv. Prokopa a tradiční vánoční zpívání u rozsvěceného
stromu.

17.9.2019 proběhl v kostele sv. Prokopa
v rámci 27. ročníku festivalu Haydnovy
hudební slavnosti koncert paní Kateřiny
Ghannudi a paní Moniky Knoblochové.

Provoz veřejného osvětlení stál 74 tis. Kč, provoz obecního hřbitova 23 tis. Kč, údržba místních
komunikací stála 41 tis. Kč. Na plat pracovníka v rámci projektu Veřejně prospěšných prací obec získala
příspěvek ve výši 75 tis. Kč od Úřadu práce ČR, přičemž celkové výdaje činily 110 tis. Kč.
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Na provoz kanalizace pro veřejnou potřebu v roce 2019 obec vynaložila 86 tis. Kč, z toho 34 tis. Kč
připadlo na zajištění funkce odborného zástupce pro provozování kanalizace v obci (KAV Starý Plzenec,
a.s.), 39 tis. Kč padlo do oprav kanalizačního řadu a 13 tis. Kč nové kanalizační přípojky.
Činnost místních spolků v obci byla podpořena v celkové částce 50 tis. Kč (viz. tab. v kap. 9).
Na péči o veřejnou zeleň bylo vynaloženo 82 tis. Kč, z této částky bylo hrazeno nejen strojové sečení trávy,
brigádníci na úklid a seční trávy, ale i rizikové kácení a vyřezávání a štěpkování náletových dřevin, opravy
travních sekaček, benzin, oleje, bylo nakoupeno drobného nářadí na údržbu zeleně.
V oblasti územní samosprávy odměny členům zastupitelstva a výborů představovaly 458 tis. Kč vč.
zákonných odvodů, cestovného, vyplacení odchodného dle zákona. Za dohody o provedení práce, platy
zaměstnanců včetně zákonných odvodů bylo vydáno 244 tis. Kč. Výdaje spojené s GDPR nás stály 21 tis.
Kč, odeslání 16 440 sms zpráv pro občany 13 tis. Kč, roční provoz webových stránek 19 tis. Kč, servis a
aktualizace všech nezbytných softwarů 17 tis. Kč a pronájem kopírovacího stroje včetně servisu a vybavení
31 tis. Kč. Na nákup elektrické energie v budově OÚ obec vynaložila 13 tis. Kč, za plyn 32 tis. Kč, za
vodné 1 tis. Kč, poštovné 0,8 tis. Kč, za služby telekomunikací 9 tis. Kč a na pojištění obecního majetku 28
tis. Kč. Celkem 8 tis. Kč uhradila obec za členství ve Svazu měst a obcí, Mikroregionu Přešticko a MAS
Aktivios. 40 tis. Kč činily výdaje na uspořádání voleb do zastupitelstva obce a Evropského parlamentu.
Veškeré výdaje byly uhrazeny z dotace Ministerstva financí ČR.
Přehled výdajů na opravy obecního majetku v roce 2019
Oprava vodovodního řadu a úpravny vody

94 982 Kč

Oprava kanalizace

39 108 Kč

Oprava a údržba kostela

60 909 Kč*

Oprava veřejného osvětlení

47 271 Kč

Oprava víceúčelového hřiště

7 764 Kč

Oprava místního rozhlasu

29 684 Kč**

Oprava obecního hostince

211 697 Kč

Opravy v budově OÚ

1 323 Kč

Opravy techniky pro údržbu zeleně

3 267 Kč
496 005 Kč

Celkem

* proti tomuto výdaji obec přijala 33 243 Kč od Kooperativa pojišťovna, a.s. jako pojistné plnění za poškozené elektronické zabezpečení stavby
** proti tomuto výdaji obec přijala 15 214 Kč od Kooperativa pojišťovna, a.s. jako pojistné plnění za poškození ústředny místního rozhlasu

3. Financování
V roce 2019 hospodařila obec přebytkem ve výši 567 017,06 Kč. Přebyte k rozpočtu byl částečně použit na
splátku jistiny dlouhodobého úvěru (186 240 Kč) a zbytek ponechán na běžném účtu.
Přehled bankovních účtů obce Nezdice:
název

stav k 1. 1. 2019

Běžný účet Komerční banka

617 419,31 Kč
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stav k 31. 12. 2019
198 237,08 Kč

Běžný účet ČNB

35 794,17 Kč

5 726,59 Kč

0 Kč

800 025,86 Kč

Účet Fondu obnovy vodovodu a úpravny vody

120 580,99 Kč

150 582 Kč

Celkem

773 794,47 Kč

1 154 571,53 Kč

Spořicí účet Komerční banka

4. Úvěry, zápůjčky přijaté, návratné finanční výpomoci přijaté
V roce 2018 obec přijala od Komerční banky, a.s. dlouhodobý úvěr ve výši 1 800 000 Kč, který byl určen
výhradně na nákup nemovitostí místního hostince U Trnků. Úroková sazba je pevná a činí 2,13 % p. a.
z jistiny úvěru. Cena za vedení úvěrového účtu: 0 Kč, cena za rezervaci zdrojů: 0 Kč, zajištění úvěru
nemovitostí: žádné. Přijetí úvěru schválilo zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání 17. 9. 2018. Úvěr
bude splacen 31. 8. 2028.
název
Úvěr na nákup nemovitostí hostince U Trnků

stav k 1. 1. 2019

stav k 31. 12. 2019

1 800 000 Kč

1 613 760 Kč

5. Veřejné sbírky pořádané obcí
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,
16.11.2016, 11.12.2017, 10.12.2018 a 5.12.2019 bylo předloženo Krajskému úřadu Plzeňského kraje
průběžné vyúčtování sbírky, za období od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2019, ve kterém nebyly shledány žádné
nedostatky.
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název
Veřejná sbírka účet na obnovu obrazů křížové cesty

stav k 1. 1. 2019

stav k 31. 12. 2019

48 018,30 Kč

57 978,35 Kč

6. Stav účelových fondů a finančních aktiv
Účet Veřejné sbírky na obnovu obrazů křížové cesty pro současné i příští generace
57 978,35 Kč

stav k 31.12.2019

Příjmy tvořily dary od občanů. Výdajem jsou poplatky spojené s vedením bankovního účtu.
Fond obnovy vodovodu a úpravny vody

150 582,00 Kč

stav k 31.12.2019

Příjem fondu tvoří především nájemné za úpravnu vody (30 000 Kč) a úroky z bankovního účtu fondu.
Výdajem fondu byly poplatky spojené s vedením účtu (12 Kč).

7. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce Nezdice za rok 2019 činily celkem 224 400 Kč po konsolidaci. Rozpis přijatých
dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce.
poskytovatel

účel

KÚ Plzeň. kraje

na zajištění výkonu státní správy

KÚ Plzeň. kraje

na zajištění voleb do zastupitelstva obce

KÚ Plzeň. kraje

na zajištění voleb do Evropského parlamentu

KÚ Plzeň. kraje

projekt „Příspěvek na zachování kamenné
prodejny v obci Nezdice“

Úřad práce ČR

projekt „Veřejně prospěšné práce“

UZ

položka

čerpání v Kč

%

4112

65 400

100%

98074

4111

25 000

100%

98348

4111

29 000

100%

4122

30 000

100%

4116

75 000

100%

13101

8. Přijaté dary v roce 2019
V roce 2019 obec Nezdice neobdržela žádný dar.

9. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2019
Zastupitelstvo obce Nezdice schválilo na svém veřejném zasedání poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu Obce Nezdice na činnost organizací a spolků v obci. Rozpis poskytnutých příspěvků a jejich
čerpání je zpracován v tabulce.
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příjemce

schváleno

Tradeáši z Nezdic, divadelní spolek

čerpání v Kč

účel
nákup divadelních
kostýmů, rekvizit a kulis

10 000

10 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nezdice

30 000

nákup 1 ks hasičského
přívěsného vozíku za auto,
30 000 určeného
pro
převoz
soutěžní hasičské techniky

TJ Nezdice u Přeštic, Florbalový club Nezdice

10 000

10 000

ZKD Sušice, Náměstí Svobody 135, Sušice

34 000

Oblastní charita Klatovy, Charitní pečovatelská
služba, Měchurova 317, Klatovy
Celkem

úhrada činnosti
florbalového klubu

30 000 na
částečnou
úhradu
Plzeňský kraj mzdových
nákladů
personálu
prodejny
4 000
příspěvek obec potravin v Nezdicích

1 500

1 500

85 500

85 500

na zajištění pečovatelské
služby v obci

10. 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.

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
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 13. 5. 2020.

Závěr kontroly: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce za rok 2019 je přílohou
tohoto závěrečného účtu.

-------------------------------------

-----------------------------------------

Ing. Jan Kukla
místostarosta

Ing. Hana Bouchnerová
starostka

Vyvěšeno dne: 5. 6. 2020
Sejmuto dne: 22. 6. 2020
Schváleno zastupitelstvem: 22.6.2020

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Nezdice uplatnit písemně do pondělí 22. 6.
2020, do 15 hodin v kanceláři OÚ nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
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