Zpráva o hospodaření obce Jezdkovice za rok 2020
1) Hospodaření obce za rok 2020
Obec Jezdkovice vstupovala do hospodaření v roce 2020 s vyrovnaným rozpočtem – strana
příjmů obce ve výši 4 582 167,- Kč, strana výdajů obce ve výši 8 702 159,- Kč, financování ve
výši 4 119 992,- Kč. Během hospodaření v roce 2020 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
2020 – Příjmy a v Příloze č. 2 - Plnění rozpočtu obce Jezdkovice za rok 2020 – Výdaje.
Stav finančních prostředků k 31.12.2020 na běžném účtu obce byl ve výši 27 105,28 Kč.
K 31.12.2020 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 2020
přijaty dotace od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 68 100,- Kč určené na
výkon státní správy, dotace od Ministerstva kultury ve výši 200 000,- Kč na akci „Obnova
vnějších omítek bývalého šrotovníku a další související práce,“ dotace z Moravskoslezského
kraje ve výši 31 000,- Kč určená na volby do Zastupitelstev krajů a Senátu, dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na akce „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem“ ve výši
1 533 757,- Kč, „Změna šrotovníku na klubovnu“ ve výši 1 900 000,- Kč, „Změna šrotovníku
na klubovnu – ETAPA II“ ve výši 1 896 199,99 Kč, „Stavební úpravy mateřské školy
v Jezdkovicích“ ve výši 575 441,- Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši
1 160 000,- Kč na akci „Podpora výměny kotlů v obci Jezdkovice, okr. Opava“ a dotace z úřadu
práce Opava na VPP pracovníky ve výši 318 756,- Kč. Z tohoto účtu byly v roce 2020
provedeny převody na běžný účet obce vedený u České spořitelny.
Stav finančních prostředků na účtu u ČNB k 31.12.2020 byl ve výši 854 059,34 Kč.
Obec Jezdkovice měla k 1.1.2020 závazky vůči České spořitelně, a.s. ve výši 9 419 519,89 Kč.
Úvěry byly použity na předfinancování projektů „Změna šrotovníku na klubovnu,“
„Víceúčelové hřiště s umělým povrchem,“ „Stavební úpravy Mateřské školy včetně přístavby,“
„Zateplení Mateřské školy včetně rekuperace.“ V průběhu roku byly úvěry splaceny ve výši
přijatých dotací a pravidelnými měsíčními splátkami. Konečný stav k 31.12.2020 je
1 311 504,17 Kč.
Během roku 2020 byl sjednán úvěry u České spořitelny, a.s. v celkové výši 2 675 000,- Kč na
předfinancování projektu „Změna šrotovníku na klubovnu – ETAPA II.“ Vyčerpán byl ve výši
2 580 990,81 Kč. Úvěr byl během roku splacen ve výši poskytnuté dotace a pravidelnými
měsíčními splátkami. Konečný stav k 31.12.2020 je 680 990,81 Kč.
Stav závazků k 31.12.2020 činí Kč.
2) Přijaté a vyplacené transfery
Obec Jezdkovice byla v roce 2020 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 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 2020 pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě 29 664,- Kč a vyřadila
dlouhodobý majetek v hodnotě 32 951,- Kč.
Hospodaření s majetkem je Přílohou č. 5 tohoto závěrečného účtu.
5) Přílohou Závěrečného účtu obce jsou výkazy k 31.12.2020:







Zpráva o hospodaření obce Jezdkovice za rok 2020
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: 26.4.2021

Příloha č. 1

Plnění rozpočtu obce Jezdkovice za rok 2020 – PŘÍJMY
paragraf položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1339
1340
1341
1343
1361
1381
1382
1511
4111
4112
4113
4116
4122
4213
4216
4222
2310
3392
3613
3639
3722
3725
6171
6310
6320
6409
Příjmy celkem

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
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
Neinvestiční přijaté transfery ze SR – výkon státní správy
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – kotlíková
dotace
Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Investiční přijaté transfery ze státních fondů – kotlíková
dotace
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů
Příjmy za vodu
Pronájem KD, parku, stolů a židlí
Pronájem nebytových prostor - obchod
Příjmy z pronájmu pozemků, prodej pozemků
Příjmy od společnosti EKO-KOM za třídění odpadů
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
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

plán v Kč
802 500
20 000
75 000
766 000
49 590
1 744 000
0
146 740
7 800
100
4 000
20 000
0
373 000
0
68 100
0

plnění v Kč
835 862,88
13 381,44
81 680,46
611 504,26
44 460
1 676 145,04
1 500
134 906
7 200
50
4 390
23 120,60
6,25
302 367,80
336 000
68 100
60 000

360 000
0
0

1 327 300
618 500
1 100 000

0
0
150
20 000
100
52 137
42 500
0
30 000

5 333 757
224 300
2 201
30 158
66 655
1 019 648
0
40 449,50
39 614

450
0
0
4 582 167

300,82
4 282
1 000
14 008 660,05

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

plnění v Kč
-345 000,49
7 100 712,81
-7 145 336,91
-389 624,59

Příloha č. 2

Plnění rozpočtu obce Jezdkovice za rok 2019 – VÝDAJE
paragraf položka
2212
Výstavba nových silnic
2292
Dopravní obslužnost veřejnými službami
2310
Výdaje za vodu zámek a kulturní dům
3111
MŠ Jezdkovice – dotace na provoz, stavební úpravy, průtoková
dotace na projekt Šablony III.
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 – změna šrotovníku
na klubovnu etapa I., II., III.
3392
Výdaje na el. energii a pevná paliva do kulturního domu
3399
Dary rodičům na vítání občánků
3421
Příspěvek organizaci BRĎO, víceúčelové hřiště s umělým
povrchem
3429
Příspěvek Klubu seniorů Jezdkovice, mysliveckému spolku
Soseň Stěbořice
3613
Elektrická energie obchod
3631
Veřejné osvětlení
3632
Náklady na výstavbu hřbitova v Jezdkovicích
3635
Nový Územní plán obce Jezdkovice
3639
Nákup pozemků
3713
Kotlíková dotace – půjčky občanům
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
Příspěvek na postižené děti
5213
Krizová opatření – výdaje spojené s Covid-19
5272
Činnost orgánů krizového řízení – povinný paragraf
5512
Požární ochrana – el. energie, pevná paliva
5519
Náklady na revitalizaci požární nádrže
6112
Odměny členů zastupitelstva obce
6115
Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu
6142
Úrok z prodlení – daň z příjmů FO
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 2019
6409
Úhrada faktur o 20,- Kč více
Výdaje celkem

plán v Kč
300 000
23 935
4 000
260 000

plnění v Kč
29 930
23 935
3 558
1 519 763,48

25 000
14 880
6 000
3 472 305

10 701
14 760
6 000
6 352 216,37

22 000
2 000
2 454 752

30 667
5 000
2 203 714

6 000

7 000

13 000
90 681
0
107 690
0
0
7 000
135 000
43 000
360 000
1 000
0
10 000
4 000
0
351 884
0
0
857 720

9 767
90 680,40
187 550
60 500
655 070
150 000
11 094,58
119 537,27
42 669,65
296 210,29
1 000
3 135,11
0
3 954
37 510
328 505
19 507,94
285
1 229 918,77

47 500
80 196,46
22 000
20 698
49 761
49 311
11 051
11 050,13
0
20
8 702 159 13 615 415,45

Příloha č. 3

Zpráva o přijatých a vyplacených transferech obcí Jezdkovice za rok 2020
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 Zastupitelstev krajů a Senátu (ÚZ 98193)
ve výši
31 000,- Kč
o jednorázový kompenzační příspěvek dle zákona č. 159/2020 Sb., o
kompenzačním bonusu (ÚZ 98024)
ve výši
305 000,- Kč



položka 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného
dotačního vztahu
o finanční prostředky na činnost místní správy ve výši
68 100,- Kč



položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
o dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci „Podpora výměny kotlů
v obci Jezdkovice, okr. Opava“ (ÚZ90103)
ve výši
60 000,- Kč



položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
o dotace z Ministerstva kultury na akci „Obnova vnějších omítek bývalého
šrotovníku a dalších souvisejících prací“ (ÚZ 34002)
ve výši
200 000,- Kč
o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Stavební úpravy mateřské
školy v Jezdkovicích“ (ÚZ 17058)
ve výši
575 441,- Kč
o průtoková dotace z Moravskoslezského kraje pro Mateřskou školu Jezdkovice,
příspěvkovou organizaci na projekt Šablony III. (ÚZ 33063), přeposláno na
bankovní účet Mateřské školy Jezdkovice, příspěvkové organizace
ve výši
233 103,- Kč



o finanční prostředky z Úřadu práce na VPP (ÚZ 13101)
ve výši

288 756,- Kč

o finanční prostředky z Úřadu práce na VPP (ÚZ 13013)
ve výši

30 000,- Kč

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o dotace z Moravskoslezského kraje na akci „Obnova krovu a střechy – II. etapa,
zámek Jezdkovice“
ve výši
418 500,- Kč

o dotace z Moravskoslezského kraje na akci „Změna šrotovníku na klubovnu –
III. etapa“ (ÚZ 00201)
ve výši
200 000,- Kč


položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů
o dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci „Podpora výměny kotlů
v obci Jezdkovice, okr. Opava“
ve výši
1 100 000,- Kč



položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Víceúčelové hřiště s umělým
povrchem“ (ÚZ 17508)
ve výši
1 533 757,- Kč
o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Změna šrotovníku na
klubovnu – II. etapa“ (ÚZ 17969)
ve výši
1 896 199,99 Kč
o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Změna šrotovníku na
klubovnu“ (ÚZ 17969)
ve výši
1 900 000,- Kč



položka 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
o dotace z Moravskoslezského kraje na akci „Rekonstrukce komunikací v obci
Jezdkovice“ (ÚZ 00609)
ve výši
31 800,- Kč
o dotace z Moravskoslezského kraje na akci „Zateplení MŠ Jezdkovice – II.
etapa“ (ÚZ 00708)
ve výši
192 500,- Kč

Přijaté transfery celkem

9 064 156,99 Kč

2) VYPLACENÉ TRANSFERY OBCÍ JEZDKOVICE DLE SCHVÁLENÉHO
ROZPOČTU NA ROK 2020

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 2020 finanční prostředky:




Klubu Seniorů Jezdkovice
Organizaci mládeže BRĎO
Mysliveckému spolku Soseň Stěbořice

Celkem vyplacené transfery

6 000,- Kč
4 000,- Kč
7 000,- Kč

7 000,- Kč

Klubu seniorů Jezdkovice a Organizaci mládeže BRĎO nebyly v roce 2020 finanční prostředky
vyplaceny z důvodu Covid-19.

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 277 000,- 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 2020
1) Zastupitelstvo obce Jezdkovice dne 12.12.2019 schválilo přidělení veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce Jezdkovice na rok 2020 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 22.10.2020 schválilo zastupitelstvo obce Jezdkovice veřejnou finanční podporu z rozpočtu
obce Jezdkovice na rok 2020 Mysliveckému spolku Soseň Stěbořice ve výši 7 000,- Kč.

Veřejná finanční podpora z rozpočtu obce Jezdkovice na rok 2020 celkem 7 000,- Kč.
Veřejnosprávní kontrola nebyla provedena. Finanční příspěvek byl vyplacen pouze
Mysliveckému spolku Soseň Stěbořice, který může příspěvek čerpat až do 20.12.2021.
Klub seniorů Jezdkovice a Organizace mládeže BRĎO finanční příspěvek z důvodu Covid-19
nečerpali.
2) Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo obce Jezdkovice dne 12.12.2019 v rozpočtu pro rok 2020 schválilo neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizaci – Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace,
Jezdkovice 51, 747 55 Jezdkovice, ve výši 277 000,- Kč. Hospodaření příspěvkové organizace
s těmito prostředky bylo prověřeno dvěma veřejnosprávními kontrolami dne 13.10.2020 a
4.3.2021. O provedených kontrolách jsou vyhotoveny Protokoly o výsledku veřejnoprávní
kontroly.
Po provedených inventurách za rok 2019 byl na základě návrhu v roce 2020 vyřazen
dlouhodobý majetek ve výpůjčce ve výši 14 732,10 Kč.
V roce 2020 pořídila Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace drobný hmotný
majetek ve výši 66 727,69 Kč. Majetek byl řádně zaúčtován a evidován.
Příjmy mateřské školy za rok 2020 byly následující:
o ze státního rozpočtu Kč
o z rozpočtu zřizovatele Kč
Celkem Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace, hospodařila s finančními
prostředky ve výši 2 645 759,60 Kč.
Mateřská škola Jezdkovice má od roku 2016 zřízen rezervní fond. K 31.12.2020 má
v rezervním fondu finanční prostředky ve výši 18 056,70 Kč.
Dne 19.12.2020 uzavřela mateřská škola darovací smlouvu ve výši 20 000,- Kč. Tyto finanční
prostředky vykazuje mateřská škola na účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů.

Příloha č. 5

Hospodaření s majetkem za rok 2020
1) V roce 2020 byl pořízen majetek v celkové ceně 29 664,- Kč. Jedná se o majetek:
 účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V roce 2020 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 29 415,- Kč. Cena zahrnuje pořízení:
o kamerový systém do MŠ v hodnotě 16 577,- Kč
o benzínová pila v hodnotě 2 990,- Kč
o autobaterie do traktoru v hodnotě 1 303,- Kč
o koberec, umělá tráva s nopy k víceúčelovému hřišti v hodnotě 908,- Kč
o řetězová pila v hodnotě 2 399,- Kč
o webkamera Trust v hodnotě 694,- Kč
o rošt k víceúčelovému hřišti v hodnotě 1 473,- Kč
o schránka na klíče k víceúčelovému hřiště v hodnotě 1 073,- Kč
o kontaktní gril, 2 kusy v celkové hodnotě 1 998,- Kč
 účet 902 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V roce 2020 byl pořízen majetek v hodnotě 249,- Kč – varná konvice do kulturního domu.
2) V roce 2020 byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 32 951,10 Kč. Jedná se o tento
majetek:
 účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V roce 2020 byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 32 426,10 Kč. Majetek byl vyřazen
z důvodu jeho nefunkčnosti a zničení. Vyřazený majetek byl odvezen do elektroodpadu, vhozen
do kontejneru na plasty a odvezeno na místo zpětného odběru autobaterií. O vyřazeném majetku
jsou vyhotoveny likvidační protokoly. Jedná se o tento majetek:
o motorová pila DOLMAR v hodnotě 13 500,- Kč
o autobaterie v hodnotě 1 229,- Kč
o křeslo v hodnotě 3 490,- Kč
o radiomagnetofon z MŠ v hodnotě 1 990,- Kč
o TV Sencor z MŠ v hodnotě
o DVD přehrávač z MŠ v hodnotě
o konvektor Sencor z MŠ v hodnotě
o semafory – soubor tří z MŠ v hodnotě 638,50 Kč
o megabox z MŠ v hodnotě 678,60 Kč
 účet 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
V roce 20 byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 525,- Kč. Majetek byl vyřazen z důvodu jeho
nefunkčnosti a zničení. Vyřazený majetek byl vhozen do kontejneru na plasty. O vyřazeném
majetku jsou vyhotoveny likvidační protokoly. Jedná se o dávkovače mýdla, 3 kusy z MŠ, které
měla Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace, ve výpůjčce.

