ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČEJKOVICE ZA ROK 2020
1. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Obec Čejkovice hospodařila v roce 2020 na základě schváleného rozpočtu dne 27. 2. 2020.
Do schválení rozpočtu hospodařila obec Čejkovice na základě rozpočtového provizoria
schváleného dne 12. 12. 2019. Během roku 2020 Obec Čejkovice přijala celkem 12
rozpočtových opatření, která se týkala v příjmové části především obdržených příspěvků
z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti v rámci programu 50PLUS. Stejně tak
ve výdajové části rozpočtu došlo k významným výdajům na zaměstnance obce v rámci
programu 50PLUS. Dále se ve výdajové části rozpočtu schválený rozpočet měnil vzhledem
k výše uvedeným investičním výdajům.

Příjmy
Výdaje
Financování

Schválený
rozpočet
v Kč
5.122.000,6.838.900,1.716.900,-

Rozpočtová
opatření v
Kč
1.513.500,1.185.400,-328.100,-

Upravený rozpočet
k 31. 12. 2020 v Kč

Plnění rozpočtu k
31. 12. 2020 v Kč

6.635.500,8.024.300,1.388.800,-

6.513.328,46
5.830.246,96
-683.081,50

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 2 (výkaz FIN 2-12) a v písemné podobě
jsou k nahlédnutí na OÚ.
Obec Čejkovice měla v roce 2020 otevřeny dva bankovní účty. Zůstatek na účtu obce u KB
a.s. k 31. 12. 2020 činil 2 787 597,51 Kč. Zůstatek na účtu obce u ČNB k 31. 12. 2020 činil
36 263,57 Kč.
Obec nemá hospodářskou činnost. Obec Čejkovice nemá vytvořeny žádné účelové fondy ani
zřízené příspěvkové organizace.

2. INVENTARIZACE A HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
K 31. 12. 2020 byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce v souladu
se směrnicí o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků obce
Čejkovice. Inventarizační komise pracovala dle plánu inventur, dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.
Inventarizační komise porovnala skutečné stavy s hodnotami vedenými v účetnictví obce a
neshledala žádné rozdíly.
Pohyb na majetkových účtech je zpracován v následujících tabulkách.
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Přírůstky (pohyb) na majetkových účtech
Přírůstky na majetkových účtech

úč. 21
I.č. 79
I.č. 1/73

úč. 28
I.č.269
I.č. 270
I.č. 271
I.č. 272
I.č. 273
Celkem

Stavby
Solární svítidlo u hřbitova
Veřejné osvětlení – technické zhodnocení
Celkem

Kč
35 000,46
168 860,00
203 860,46

Kč

DDHM
Myčka na nádobí
Aku zádový fukar Greenworks
Aku baterie Greenworks
Křovinořez
VB na parcele č. 184/6

8 068,00
6 590,00
5 990,00
14 500,00
10 000,00
45 148,00

úč. 042
Nedokončené investice - navýšení
042.0060 Rekonstrukce vodní nádrže
042.0070 Lesopark
042.0080 Chodník kolem silnice III/3974
Celkem

187 840,00
39 720,00
65 100,00
292 660,00

Úbytky na majetkových účtech
úč. 31

Kč (účetní cena)

Pozemky
Prodej p.č.183/5
Prodej p.č. 184/6
Prodej p.č. 11/14

50,00
350,00
908,00
1 308,00

Celkem

Celková aktiva obce k 31. 12. 2020 (dle úč. rozvahy) po korekcích činila 43.688.598,48 Kč
(netto). Výkaz rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné
dálkovým přístupem na elektronické úřední desce jako příloha č. 3,4,5. Výkazy a příloha
obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na
změny stavů.
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3. DOTACE, PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY
V roce 2020 obec Čejkovice přijala tyto dotace , příspěvky a finanční dary ve výši:


na pol. 4111-

47.000,- Kč ……. účelová dotace na „Volby do zastupitelstev

krajů a Senátu PČR“


na pol. 4111-

275.000,- Kč ……. jednorázový příspěvek obci pro rok 2020



na pol. 4116 -

211.100,- Kč …… příspěvek na pracovníky v projektu 50PLUS



na pol. 4116-

10.800,- Kč …… příspěvek na obnovu a zajištění porostů



na pol. 4112 -

68.100,- Kč ….. příspěvek na státní správu ze stát. rozpočtu ČR



na pol. 2321 par. 2341 – 20.000,- Kč ……….. neinvestiční dar na opravu rybníka



na pol. 2321 par. 3421 - 5.000,- Kč …….. sponzorské dary na „Dětský den“

Nevyčerpané prostředky z dotace na „Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR“ vedené
pod ÚZ 98193, které se konaly v roce 2020 byly vráceny z účtu obce Čejkovice vedený
u KB a.s. na příslušný bankovní účet Jihomoravského kraje dne 5. 1. 2021 v souhrnné výši
19.313,94 Kč.
V roce 2020 obec Čejkovice poskytla tyto příspěvky a dary ve výši:
 15.000,- Kč ……… obci Borotice na požární ochranu (dle smlouvy)


4.380,- Kč ……... ZSO Hrušovansko
(dle uzavřených dohod, obec Čejkovice je členem)



1.533,- Kč ……... MAS Hrušovansko (obec Čejkovice je členem)



40.000,- Kč ………. 1. FC Čejkovice – dar na činnost (dle smlouvy)




300,-Kč ……….. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dle smlouvy)
10.251,- Kč ……… Město Znojmo – sociální služby



5.000,-Kč ……… DSO Niva – příspěvek (obec Čejkovice je členem)



3.000,-Kč ……… Nemocnice Znojmo – příspěvek (smlouva)

2. FINANČNÍ KONTROLY
V roce 2020 byly provedeny finanční kontroly obce, dle z. č. 320/2001 Sb., a nebyly zjištěny
žádné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost a hospodaření obce.

3

3. ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI
Obec v roce 2018 čerpala úvěr u KB a.s. ve výši 4.704.500,- Kč na dofinancování Projektu
„Čejkovice-splašková kanalizace a ČOV“. Splátky úvěru v roce 2020 činily 576.336,- Kč.
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2020 je 3 455 760,93 Kč. Žádné jiné úvěry obec nepřijala ani
nesplácela.
4. ZPRÁVA O VÝSEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2020
Nedílnou součástí této závěrečné zprávy (závěrečného účtu) je příloha č. 1 „Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Čejkovice, okr. Znojmo“ provedené
pracovníky KÚ JmK Brno dne 4. 2. 2021 na základě žádosti a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Čejkovice za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
„Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Čejkovice, okr. Znojmo“
ze dne 4. 2. 2021 je zveřejněna v plném znění v elektronické podobě, v listinné podobě je na
úřední desce zveřejněna část C. Závěr. K nahlédnutí v listinné podobě v plném znění je na
OÚ v úředních hodinách.
5. PŘÍLOHY
Nedílnou součástí toto závěrečné zprávy (závěrečného účtu) jsou přílohy: Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2020 (FIN 2-12), Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Čejkovice, Rozvaha k 31. 12. 2020, výkaz zisku a
ztráty k 31. 12. 2020, příloha účetní závěrky.
………………..……………………………
starostka obce Zdenka Sedlačíková
V Čejkovicích dne 9. 3. 2021
Schváleno ZO Čejkovice: dne 9.3. 2021 usnesením č. 2-1/21/ZO
Vyvěšeno dne 15. 3. 2021 na fyzické i elektronické úřední desce.
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