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1. Údaje o plnění rozpočtu
Rozpočet obce na rok 2019 byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce dne
28.12.2018.
Schválený Rozpočet
po
rozpočet změnách
Třída 1 - Daňové příjmy

2009600

Plnění k
31.12.2019

2095860 2324637,74

Třída 2 - Nedaňové příjmy

224800

307080

394184

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0

0

6900

Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem

150900

621118 1314719,75

2385300

3024058 4040441,49

Konsolidace příjmů

0

0

122270

Třída 5 - Běžné výdaje

1884895

3180884 2805986,33

Třída 6 - Kapitálové výdaje

1445330

1347149

Výdaje celkem

3330225

4528033 3204798,25

398811,92

Konsolidace výdajů

0

0

122270

Saldo:Příjmy-výdaje

-944925

-1503975

835643,24

Třída 8 - Financování

944925

Přebytek(+), ztráta(-)

0

1503975 -835643,24
0

0

Údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou ve výkazu Fin 2-12 M k 31.12.2019, který je nedílnou součástí.

2. Stavy běžných účtů
Běžný účet u KB - 20728381/0100
Běžný účet u KB - 115-8500040267/0100
Účet u ČNB - 94-5712381/0710

Stav k
1.1.2019

Stav k
31.12.2019

326250,42

168030,71

257994

380198

1500400,85

2372059,8

2084645,27

2920288,51

3. Přehled o finančním vypořádání se státním rozpočtem
Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 1192449,75Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání je zpracováno v tabulce.
UZ

Účel

Položka

Upr.rozpočet Čerpání

13101 Vytvoření pracovních příležitostí

4116

150000

150000

98348 Volby do Evropského parlamentu

4111

29000

10570

Zřizování nových oplocenek

4122

20650

20650

Zpracování variantní studie odkanalizování

4122

25000

25000

Vratka
18430

29014 Příspěvek na obnuvu lesního porostu
Rekonstrukce technické infrastruktury
15011 Podpora kompostování
Příspěvek na výkon státní správy
CELKEM

4116

31068

31068

4222

300000

300000

4116

571331,75

571331,75

4112

65400

65400 nevypořádává se

1192449,75

4. Přehled pohledávek, závazků a majetku k 31.12.2019
účet 018 Drobný douhodobý nehmotný majetek
účet 019 Ostatní douhodobý nehmotný majetek
účet 021 Stavby
Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých
účet 022 věcí
účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 029 Ostatní douhodobý hmotný majetek
účet 031 Pozemky
účet 032 Kulturní předměty
účet 041 Nedokončený douhodobý nehmotný majetek
účet 042 Nedokončený douhodobý hmotný majetek
účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
účet 078 Oprávky k dbornému dl. nehmotnému majetku
účet 079 Oprávky k ost.DHM
účet 081 Oprávky ke stavbám
účet 082 Oprávky k samostat.movitým věcem
účet 088 Oprávky k DDHM
účet 112 Materiál na skladě
účet 231 Běžné účety územních samosprávných celků
účet 311 Odběratelé
účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
účet 315 Jiné pohledávky
účet 331 Zaměstnanci
účet 337 Zdravotní pojištění
účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
účet 383 Výdaje příštího období
účet 384 Výnosy příštího období
účet 388 Dohadné účty aktivní
účet 389 Dohadné účty pasivní
účet 401 Jmění účetní jednotky
účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
účet 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

17961,9
65000
30156115
68770
1546382
54237,9
4083861,1
7070
34000
106000
2000
-17961,9
-43336
-8837707
-52303
-1546382
79108,33
2920288,5
126339
17730
33425
-28531
-3553
-3495
-914761,8
-64869
-30000
791634,69
-17730
27166573
-5318069
-516680,7

5. Tvorba a použití fondů
Obec nemá žádné fondy.

6. Přijaté a poskytnuté úvěry a půjčky
Obec nemá přijaté a poskytnuté nesplacené úvěry a půjčky.

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 13.5.2020
na OÚ Plískov.
Přezkoumané období 1.1.2019 – 31.12.2019
Přezkoumání vykonali:
- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Lenka Krausová
- kontrolorka: Leona Černá, Ing. Vladimíra Neumannová
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí s tímto závěrem:
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Plískov za rok 2019 byly zjištěny méně závažné chyby
a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2. odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků
- §1 – Neuvolněnému členovi zastupitelstva byla poskytnuta měsíční odměna v nesprávné výši
Nedostatek: Neuvolněným členům ZO byla vyplacena odměna v částce vyšší než stanovené
zastupitelstvem obce, v rozporu se stanovenými limity.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- § 219 odst. 1 – Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem.
Nedostatek: Zadavatel neuveřejnil smlouvu na profilu zadavatele veřejných zakázek.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb., § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§36 odst. 1 zákona o účetnictví)
- ČÚS č. 706 bod 3. a 4. – Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných položkách.
Nedostatek: Územní celek nevytvořil opravné položky k účtu 311- Odběratelé a 315 – Jiné pohledávky
z hlavní činnosti k pohledávkám po splatnosti ve lhůtách dle platného předpisu.
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- § 25 – Složky majetku a závazků územního celku nebyly správně oceněny.
Nedostatek: Účetní jednotka na základě opravného dokladu č. 920005 nesprávně navýšila ocenění
pozemků v celkové hodnotě 194 642,33 Kč účetním zápisem MD účtu 031 – Pozemky a Dal účtu
401 – Jmění účetní jednotky.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Plískov za rok 2019
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4. písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je přílohou č. 1.

Zpracovala: Šůchová Věra

Ing. Petr Štětka
Starosta obce

