Zpráva o hospodaření obce Jezdkovice za rok 2019
1) Hospodaření obce za rok 2019
Obec Jezdkovice vstupovala do hospodaření v roce 2019 s vyrovnaným rozpočtem – strana
příjmů obce ve výši 5 202 490,- Kč, strana výdajů obce ve výši 4 802 482,- Kč, financování ve
výši 400 008,- Kč. Během hospodaření v roce 2019 došlo prostřednictvím rozpočtových
opatření schválených zastupitelstvem obce Jezdkovice k několika úpravám rozpočtu. Celkové
hospodaření obce Jezdkovice je shrnuto v Příloze č. 1 - Plnění rozpočtu obce Jezdkovice za rok
2019 – Příjmy a v Příloze č. 2 - Plnění rozpočtu obce Jezdkovice za rok 2019 – Výdaje.
Stav finančních prostředků k 31.12.2019 na běžném účtu obce je ve výši 535 578,47 Kč.
K 31.12.2019 nebyl čerpán kontokorent.
Během roku 2013 byla obec povinna zřídit si účet č. 94-0005017821/0710 u České národní
banky, který slouží pro příjem dotací od poskytovatelů dotace. Na tento účet byly v roce 2019
přijaty dotace od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 65 400,- Kč určené na
výkon státní správy, dotace od Ministerstva kultury ve výši 217 000,- Kč na akci „Obnova
nemovité kulturní památky - Zámek č.p. 32 v Jezdkovicích,“ dotace z Moravskoslezského kraje
ve výši 29 000,- Kč určená na volby do Evropského parlamentu, dotace z Ministerstva kultury
ve výši 13 000,- Kč na akci „Automatizace výpůjčního procesu v Místní knihovně Jezdkovice“
– dotace byla vracena zpět, akce nebyla realizovaná z důvodu nedostatků finančních prostředků
z vlastních zdrojů, dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 446 571,91 Kč na akci
„Zateplení MŠ Jezdkovice – II. etapa včetně rekuperace“, dotace z Moravskoslezského kraje
ve výši 192 500,- Kč na akci „Zateplení MŠ Jezdkovice – II. etapa včetně rekuperace“ a dotace
z úřadu práce Opava na VPP pracovníky ve výši 370 048,- Kč. Z tohoto účtu byly v roce 2019
provedeny převody na běžný účet obce vedený u České spořitelny.
Stav finančních prostředků na účtu u ČNB k 31.12.2019 je ve výši 585,34 Kč.
Obec Jezdkovice měla k 1.1.2019 závazky vůči České spořitelně, a.s. ve výši 921 492,59 Kč.
Úvěr byl použit na předfinancování projektu „Stavební úpravy a přístavba MŠ Jezdkovice
vedoucí k navýšení kapacity.“ V průběhu roku byl úvěr splácen pravidelnými měsíčními
splátkami. Konečný stav k 31.12.2019 je 554 818,59 Kč.
Během roku 2019 byly sjednány 3 úvěry u České spořitelny, a.s. v celkové výši 7 145 000,- Kč.
Jedná se o úvěry:
1. úvěr ve výši 2 045 000,- Kč na předfinancování projektu „Zateplení MŠ Jezdkovice –
II. etapa včetně rekuperace.“ Úvěr byl během roku splácen pravidelnými měsíčními
splátkami. Konečný stav k 31.12.2019 je 1 455 070,49 Kč.
2. úvěr ve výši 2 500 000,- Kč na předfinancování projektu „Víceúčelové hřiště s umělým
povrchem.“ Z úvěru byla během roku zaplacena faktura ve výši 27 230,- Kč.
3. úvěr ve výši 2 600 000,- Kč na předfinancování projektu „Změna šrotovníku na
klubovnu.“ Úvěr nebyl v roce 2019 čerpán.
Stav závazků k 31.12.2019 činí 7 109 889,08 Kč.
2) Přijaté a vyplacené transfery
Obec Jezdkovice byla v roce 2019 příjemcem mnoha transferů (dotací) z rozpočtu Evropské
unie, rozpočtu Moravskoslezského kraje a státního rozpočtu. Současně je obec také

poskytovatelem finančních podpor pro místní spolky dle předložené Žádosti o dotaci z rozpočtu
obce Jezdkovice.
Veškeré přijaté a vyplacené transfery jsou uvedeny v Příloze č. 3 tohoto závěrečného účtu.
3) Finanční kontrola
Transfery vyplácené obcí Jezdkovice podléhají finanční kontrole, kterou obec musí provádět u
příjemců finančních prostředků. Finanční kontrola byla provedena u organizace mládeže
BRĎO, Klubu Seniorů Jezdkovice, Scholy Jezdkovice a u vlastní příspěvkové organizace –
Mateřská škola Jezdkovice, Jezdkovice 51, 747 55 Litultovice.
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol je Přílohou č. 4 tohoto závěrečného účtu.
4) Hospodaření s majetkem
Obec Jezdkovice v roce 2019 pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě 90 523,77 Kč a vyřadila
dlouhodobý majetek v hodnotě 29 861,78 Kč.
Hospodaření s majetkem je Přílohou č. 5 tohoto závěrečného účtu.
5) Přílohou Závěrečného účtu obce jsou výkazy k 31.12.2019:







Zpráva o hospodaření obce Jezdkovice za rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Pro obsáhlost těchto výkazů a zápisů není možné zveřejnění na úřední desce obce Jezdkovice
v papírové podobě. S uvedenými materiály je možno seznámit se v kanceláři obecního úřadu
Jezdkovice. V celém rozsahu jsou zveřejněny na elektronické úřední desce –
http://www.jezdkovice.cz/urad-obce/uredni-deska/.

Zpracovala: Hana Ondrášková

V Jezdkovicích, dne: 7.5.2020

Příloha č. 1

Plnění rozpočtu obce Jezdkovice za rok 2019 – PŘÍJMY
paragraf položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1361
1381
1382
1511
4111
4112
4116

4216
4222
2310
3392
3613
3636
3639
3722
6171
6310
6320
Příjmy celkem

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. výher. hrac. přístrojů
Daň z nemovitých věcí
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - volby
Neinvestiční přijaté transfery ze SR – výkon státní správy
Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu – VPP
zaměstnanci, opravy a udržování zámku Jezdkovice, pro
MŠ (šablony), výdaje na jednotky SDH obcí
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu –
stavební úpravy a přístavba MŠ
Investiční přijaté transfery od krajů – Zateplení MŠ,
rekonstrukce komunikací, odstranění bariér v OÚ
Příjmy za vodu
Pronájem KD, parku, stolů a židlí
Pronájem nebytových prostor - obchod
Přijatý dar od podnikající FO – Marka Kittla
Příjmy z pronájmu pozemků, úplata za věcné břemeno
Příjmy od společnosti EKO-KOM za třídění odpadů
Příjmy z poskytování služeb, prodeje zboží, el. energie od
firmy ReSpol, obchodu
Příjmy z úroků
Pojistné plnění

plán v Kč
725 000
20 000
70 000
670 000
50 160
1 595 000
145 350
7 800
500
4 000
20 000
0
290 000
0
66 990
540 000

plnění v Kč
876 909,03
23 772,80
80 194,07
746 887,51
49 590
1 681 179,66
139 540
7 650
50
3 160
20 039,77
100,82
306 724,56
29 000
65 400
587 048

851 640

446 571,91

0

598 820

200
20 000
1 200
0
51 000
42 500
31 000

0
24 917
0
8 000
53 637
39 934,49
50 293

150
0
5 202 490

403,07
22 051
5 861 873,69

Financování
Položka
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (-)
8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)
8905
Kontokorent
Financování celkem (+)

plnění v Kč
-511 935,50
1 617 300,49
-535 008
-144 206,95
426 150,04

Příloha č. 2

Plnění rozpočtu obce Jezdkovice za rok 2019 – VÝDAJE
paragraf položka
2212
Výstavba nových silnic
2219
Výstavba nových obrubníků, chodníků, opravy a udržování
2221
Výdaje na dopravní územní obslužnost společnosti TQM
2292
Dopravní obslužnost veřejnými službami
2310
Výdaje za vodu zámek a kulturní dům, dar obci Stěbořice na
realizaci projektů „Vrt Mladecko“ a „Vodojem Hlavnice“
3111
MŠ Jezdkovice – dotace na provoz, zateplení MŠ, opravy a
udržování
3113
Základní škola Stěbořice – věcná režie žáků
3314
Knihovna Holasovice – nové knihy, výtvarné potřeby, …
3319
Výdaje na kroniku – dohoda o provedení práce
3322
Zachování a obnova kulturních památek – obnova krovu střechy
zámku, změna šrotovníku na klubovnu, oprava střechy zámku
3392
Výdaje na el. energii a pevná paliva do kulturního domu
3399
Dary rodičům na vítání občánků
3421
Příspěvek organizaci BRĎO, výdaje související s výstavbou
víceúčelového hřiště s umělým povrchem
3429
Příspěvek Klubu seniorů Jezdkovice, Schole Jezdkovice
3613
Elektrická energie obchod
3631
Veřejné osvětlení
3635
Nový Územní plán obce Jezdkovice
3639
Poplatky za návrh na vklad do katastru nemovitostí
3721
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (sklo, papír, plasty)
3745
Náklady na VPP pracovníky
3900
Dar organizaci Domovinka
5272
Činnost orgánů krizového řízení – povinný paragraf
5512
Požární ochrana – el. energie, pevná paliva, preventivní
prohlídky členů JSDH
6112
Odměny členů zastupitelstva obce
6117
Volby do Evropského parlamentu
6171
Činnost místní správy – platy zaměstnanců, SP, ZP, knihy,
drobný majetek, materiál, el. energie, pevná paliva, služby,
opravy a udržování, cestovné, pohoštění, pohonné hmoty, PB
láhve, dohody, příspěvky spolkům, ve kterých jsme členem,
nespecifikované rezervy
6310
Úroky a bankovní poplatky
6320
Pojištění obecního majetku
6399
Platby daní a poplatků – daň z nemovitostí, daň za obce
6402
Vratka z voleb 2018
Výdaje celkem

plán v Kč
0
150 000
25 000
0
4 000

plnění v Kč
551 536,28
0
0
23 935
48 594,50

2 304 000 2 022 476,49
25 000
22 198
14 880
14 760
6 000
6 000
90 442 1 012 209,42
23 000
2 000
5 000

21 983
3 000
132 320

6 000
14 000
90 681
0
0
8 000
160 000
46 000
542 000
1 000
10 000
4 000

9 000
12 238
90 680,40
133 100
4 000
6 978,54
116 454,85
43 014,60
341 915,67
1 788
0
4 000

296 388
355 700
0
15 887,87
847 447 1 156 847,11

27 000
34 688,28
22 000
20 877
51 760
54 957
26 884
26 883,72
4 802 482 6 288 023,73

Příloha č. 3

Zpráva o přijatých a vyplacených transferech obcí Jezdkovice za rok 2019
1) PŘIJATÉ TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, ROZPOČTU
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE


položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního
rozpočtu
o finanční prostředky na volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348)
ve výši
29 000,- Kč



položka 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného
dotačního vztahu
o finanční prostředky na činnost místní správy ve výši



65 400,- Kč

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
o dotace na akci „Obnova nemovité kulturní památky – Zámek č.p. 32
v Jezdkovicích“ (ÚZ 34002)
ve výši
217 000,- Kč
o finanční prostředky z Úřadu práce (ÚZ 13101)
ve výši

370 048,- Kč

o dotace na akci „Automatizace výpůjčního procesu v Místní knihovně
Jezdkovice“ (ÚZ 34053)
ve výši
13 000,- Kč
– dotace byla vrácena, projekt se nerealizoval


položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
o dotace na akci „Zateplení MŠ – II. etapa včetně rekuperace“ (ÚZ 15974)
ve výši
446 571,91 Kč



položka 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
o dotace na akci „Zateplení MŠ – II. etapa včetně rekuperace“ (ÚZ 708)
ve výši
192 500,- Kč
o dotace na akci „Rekonstrukce komunikací v obci Jezdkovice“ (ÚZ 609)
ve výši
127 200,- Kč
o dotace na akci „Projektová dokumentace - Odstranění bariér v Obecním úřadě
Jezdkovice“ (ÚZ 619)
ve výši
279 120,- Kč

Přijaté transfery celkem

1 739 839,91 Kč

2) VYPLACENÉ TRANSFERY OBCÍ JEZDKOVICE DLE SCHVÁLENÉHO
ROZPOČTU NA ROK 2019

a) Veřejné finanční podpory
Obec Jezdkovice vyplatila na základě předložené Žádosti o dotaci z rozpočtu obce Jezdkovice
a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 finanční prostředky:




Klubu Seniorů Jezdkovice
Organizaci mládeže BRĎO
Schole Jezdkovice

Celkem vyplacené transfery

6 000,- Kč
4 000,- Kč
3 000,- Kč

13 000,- Kč

b) Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizaci
Na základě schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření poskytla obec Jezdkovice své
příspěvkové organizaci – Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace, Jezdkovice 51,
747 55 Jezdkovice, neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 311 950,- Kč.
Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole byla u všech příjemců finanční podpory
a příspěvkové organizace provedena kontrola hospodaření s přijatými finančními prostředky.

Příloha č. 4
Obec Jezdkovice

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019
1) Zastupitelstvo obce Jezdkovice dne 12.12.2018 schválilo přidělení veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce Jezdkovice na rok 2019 ve výši 10 000,- Kč.
Veřejná finanční podpora byla rozdělena mezi žadatele:



Klub seniorů Jezdkovice
Organizace mládeže BRĎO

6 000,- Kč
4 000,- Kč

Dne 17.10.2019 schválilo zastupitelstvo obce Jezdkovice veřejnou finanční podporu z rozpočtu
obce Jezdkovice na rok 2019 Schole Jezdkovice ve výši 3 000,- Kč.

Veřejná finanční podpora z rozpočtu obce Jezdkovice na rok 2019 celkem 13 000,- Kč.
Veřejnosprávní kontrola byla provedena u Klubu seniorů Jezdkovice, organizace mládeže
BRĎO a Scholy Jezdkovice. Kontrola byla provedena dle předložených dokladů, které
obsahovaly všechny povinné údaje. Celková výše předložených dokladů činila 13 000,- Kč.
Finanční prostředky byly použity na účel uvedený ve veřejnosprávní smlouvě na základě, které
byly finanční prostředky poskytnuty. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.
2) Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo obce Jezdkovice dne 12.12.2018 v rozpočtu pro rok 2019 schválilo neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizaci – Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace,
Jezdkovice 51, 747 55 Jezdkovice, ve výši 260 000,- Kč. Během roku byl příspěvek navýšen a
celkem bylo mateřské škole vyplaceno 311 950,- Kč. Hospodaření příspěvkové organizace
s těmito prostředky bylo prověřeno dvěma veřejnosprávními kontrolami dne 24.9.2019 a
20.2.2020. O provedených kontrolách jsou vyhotoveny Protokoly o výsledku veřejnoprávní
kontroly. Kontrolou výdajových pokladních dokladů byly zjištěny nedostatky:
- u příkazů k pracovní cestě chyběly podpisy a účel pracovní cesty nebyl specifikován
Kontrolou písemností k provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2019 byly zjištěny
následující nedostatky v soupisech inventarizovaného majetku a závazků:
- chybí podpisy členů inventarizační komise (podepsaná je jen ředitelka MŠ)
- závazky na účtu 321 – Dodavatelé a pohledávky na účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté
zálohy nejsou doloženy soupisy jednotlivých položek, ale hlavní účetní knihou
uvedených účtů
- na soupisu majetku účtu 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek je evidován
majetek v pořizovací ceně nad 3 000,- Kč, který má být veden na účtu 028 – Drobný
dlouhodobý hmotný majetek; chybí inventární čísla drobného dlouhodobého hmotného
majetku
Po provedených inventurách za rok 2018 byl na základě návrhu v roce 2019 vyřazen
dlouhodobý majetek ve výpůjčce ve výši 6 824,50 Kč.

V roce 2019 pořídila Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace drobný hmotný
majetek ve výši 11 959,- Kč – notebook HP 25067 INTEL CORE. Majetek byl řádně zaúčtován
a evidován.
Příjmy mateřské školy za rok 2019 byly následující:
o ze státního rozpočtu 2 074 063,40 Kč
o z rozpočtu zřizovatele 311 950,- Kč
Celkem Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace, hospodařila s finančními
prostředky ve výši 2 386 013,40 Kč.
Mateřská škola Jezdkovice má od roku 2016 zřízen rezervní fond. K 31.12.2019 má
v rezervním fondu finanční prostředky ve výši 16 555,03 Kč.
Dne 12.12.2019 uzavřela mateřská škola darovací smlouvu ve výši 10 000,- Kč na úhradu
nákladů na rozvoj a podporu vzdělávání, školství a podpory mládeže. Tyto finanční prostředky
vykazuje mateřská škola na účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů.

Příloha č. 5

Hospodaření s majetkem za rok 2019
1) V roce 2019 byl pořízen majetek v celkové ceně 749 370,77 Kč. Jedná se o majetek:
 účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V roce 2019 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 91 050,77 Kč. Cena zahrnuje pořízení
např.:
o myčky skla za 2 686,- Kč
o tiskárny HP za 3 688,- Kč
o tiskárny Canon za 7 390,- Kč
o projektoru a promítacího plátna za 16 497,- Kč
o laminovačky za 760,- Kč
o sklepních mříží, mříže na zahradu a krytu plynu – MŠ za 40 600,- Kč
o 2 kusů ilustrovaných map za 4 980,- Kč
o zahradního altánu za 699,90 Kč
o sít do oken MŠ za 2 650,- Kč
o dřevěných vánočních dekorací, dřevěných hraček pro MŠ za 7 200,- Kč
 účet 031 – Pozemky
V roce 2019 byly nakoupeny pozemky od J. Kavana a VOD Stěbořice v celkové hodnotě 658
320,- Kč.
2) V roce 2019 byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 1 002 304,28 Kč. Jedná se o tento
majetek:
 účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
V roce 2019 byl vyřazen majetek – Office 2007 – MŠ za 1 754,50 Kč. Majetek byl vyřazen
vymazáním z počítače. Mateřská škola si zakoupila nový balíček MS Office.
 účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V roce 2019 byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 24 791,78,- Kč. Majetek byl vyřazen
z důvodu jeho nefunkčnosti a zničení. Vyřazený majetek byl odvezen do elektroodpadu a na
skládku. O vyřazeném majetku jsou vyhotoveny likvidační protokoly. Jedná se o tento
majetek:
o tiskárna Canon za 12 954,- Kč
o křovinořez za 4 790,- Kč
o vysavač za 999,- Kč
o venkovní vlajka obecní za 2 500,- Kč
o venkovní státní prapor za 1 000,- Kč
o mobilní telefon Nokia za 1 699,- Kč
o RHP práškový za 849,78 Kč
o vysavač ETA, MŠ za 3 999,- Kč
o Problémové dítě a hra (kniha) za 1 071,- Kč
 účet 031 – Pozemky
V roce 2019 byly prodány pozemky J. Kavanovi a VOD Stěbořicím v celkové hodnotě
969 370,- Kč.

 účet 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
V roce 2019 byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 1 318,- Kč. Majetek byl vyřazen
z důvodu jeho nefunkčnosti a zničení. Vyřazený majetek byl odvezen do elektroodpadu a na
skládku. O vyřazeném majetku jsou vyhotoveny likvidační protokoly. Jedná se o tento
majetek:
o kolečko stavební za 1 199,- Kč
o lepicí pistole za 199,- Kč

