Závěrečný účet Obce Chlumčany za rok 2020
Údaje o obci:
Obec Chlumčany, IČ: 00264997
Sídlo obecního úřadu: Chlumčany čp.154, PSČ 439 03
Kontaktní údaje:
Telefon: 415 691 023
E-mail: obec@chlumcanyavlci.cz
ID Datové schránky: 2b3aqpf
Závěrečný účet Obce Chlumčany za rok 2020 je předkládán dle § 17 Zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů a dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
Schválený Rozpočt.
rozpočet
opatření
v tis.Kč
v tis.Kč
Třída 1 – Daňové příjmy
9.320,0
-638,0
Třída 2 – Nedaňové příjmy
313,0
40,0
Třída 3 – Kapitál. příjmy
5,0
2,0
Třída 4 – Přijaté transfery
10.641,0
9.073,8079
Konsolidace příjmů *)
Příjmy celkem po konsol. 20.279,0
8.477,8079
Třída 5 – Běžné výdaje
6.809,0
-476,07
Třída 6 – Kapitál. výdaje
16.500,0
4.977,66695
Konsolidace výdajů *)
Výdaje celkem po konsol. 23.309,0
4.501,59695
Saldo: Příjmy-výdaje
-3.030,0
Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky
0,0
0,0
Splátky úvěrů
0,0
0,0
Prostředky minulých let
-3.976,21095
Financování celkem
3.030,0
*) Převody mezi účty obce

Upravený
rozpočet
v tis.Kč
8.682,0
353,0
7,0
19.714,8079

Plnění
k 31.12.2020
v Kč
8.663.354,83
354.131,30
7.200,00
39.714.807,90
-20.000.000,0
28.756,8079 28.739.494,03
6.332,93
26.017.662,81
21.477,66695 21.385.415,98
-20.000.000,0
27.810,59695 27.403.078,79
946,21095 1.336.415,24
0,0
0,0
-946,21095

0,0
0,0
-1.336.415,24

% plnění
k upr.rozp.
99,8
100,3
102,9
201,4
99,9
410,8
99,6
98,5
141,2
0,0
0,0
141,2

Přehled schválených rozpočtových opatření (v tis.Kč):
Číslo rozp.opatření
1 (RO 1/2020)
2 (RO 2/2020)
3 (RO 3/2020)

Schváleno dne (Usnesení č.) Příjmy
Výdaje
Financování
16.6.2020 (16/2020)
2.938,8
7.830,0
4.891,2
27.10.2020 (34/2020)
6.194,868
25,0
-6.169,868
21.12.2020 (48/2020)
-655,8601 -3.353,40305 - 2.697,54295
Celkem
8.477,8079
4.501,59695
-3.976,21095

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou zveřejněny na elektronické úřední desce (výkaz
Fin 2-12 o plnění rozpočtu). Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou
uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky,
Uvedené výkazy jsou zveřejněny na elektronické úřední desce v sekci ekonomika obce
(www.chlumcanyavlci.cz).
Rozpočet Obce Chlumčany na rok 2020 byl stanoven v souladu se zákonem o obcích a § 4 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen
zastupitelstvem Obce Chlumčany dne 19.12.2019 jako schodkový (výše schodku 3.030 tis.Kč) a to
v příjmech 20.279 tis.Kč a výdajích 23.309 tis.Kč. Schválený rozpočet na rok 2020 byl upravován
celkem třemi rozpočtovými opatřeními; příjmy byly upraveny oproti schválenému rozpočtu zvýšením
o 8.477.807,90 Kč a ve výdajové části byl rozpočet zvýšen o 4.501.596,95 Kč. Stalo se tak především
z důvodu financování výstavby kanalizace a ČOV.
Rozpočtové hospodaření obce za rok 2020 vykazuje aktivní výsledek hospodaření – převahu příjmů
nad výdaji ve výši 1.336.415,24 Kč.
V roce 2020 činily celkové příjmy Obce Chlumčany po konsolidaci 28.739.494,03 Kč (u daňových
příjmů došlo oproti schválenému rozpočtu k vyššímu plnění především u daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti o 70 tis.Kč, a u daně z přidané hodnoty o 101 tis.Kč; naopak menší příjmy
oproti rozpočtování byly o cca 180 tis.Kč u daně z příjmů právnických osob a nejvíce u daně
z hazardních her o cca 900 tis.Kč). U příjmů z dotací byl schválený rozpočet navýšen o 3.654 tis.Kč
- investiční dotace ze SFŽP na výstavbu ČOV a kanalizace, dále o 4.521 tis.Kč- investiční dotace od
Krajského úřadu Ústeckého kraje na výstavbu ČOV a kanalizace a o tzv. „covidová dotace“ 769
tis.Kč.
Výdaje v roce 2020 dosáhly po konsolidaci částky 27.403.078,79 Kč. Kapitálové výdaje ve výnn ši
21.385.415,98 Kč jsou výdaje na investiční akci „Chlumčany,Vlčí-výstavba ČOV a kanalizace“.
Došlo ke zvýšení rozpočtovaných kapitálových výdajů o 4.977 tis.Kč souvisejících s realizací této
akce.
Zůstatek účtu 231 – finanční prostředky na základním běžném účtu k 31.12.2020 – činil
11.723.280,65 Kč (z toho běžný účet u KB: 4.293.394,92 Kč a běžný účet u ČNB: 7.429.885,73 Kč).
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Chlumčanech
(výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů)

2) Hospodářská činnost obce
Obec neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.

3) Členství ve svazcích obcí nebo mikroregionech
Obec Chlumčany je členem Severočeského sdružení obcí.

4) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na
www.chlumcanyavlci.cz v sekci úřední deska/ekonomika.
Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou též k nahlédnutí na obecním
úřadu v Chlumčanech. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně
popisu významných vlivů na změny stavů.

5) Stav účelových fondů
Obec nemá zřízen žádný účelový fond.

6) Veřejné zakázky
Obec v roce 2020 neuskutečnila veřejnou zakázku podléhající zadávacímu řízení dle zák.č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách.

7) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Chlumčany, jejíž výroční zpráva za rok
2020 je přílohou tohoto závěrečného účtu. Roční účetní závěrka MŠ Chlumčany včetně všech
zákonem předepsaných výkazů je založena u účetní obecního úřadu.

8) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Přijaté transfery do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 19.714.807,90 Kč; z toho 1.039.300 Kč
neinvestiční a 18.675.507,90 Kč investiční a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracováno
v tabulkách i ve zvláštní evidenci.
Obec obdržela od Krajského úřadu Ústeckého kraje neinvestiční dotaci na výkon státní správy na rok
2020 ve výši 128.800,-Kč, dotaci 47.000,-Kč na úhradu nákladů spojených s volbami do PS
Parlamentu ČR a investiční dotaci ve výši 4.521.368,- Kč na akci „Chlumčany, Vlčí- výstavba ČOV a
kanalizace“. Na tuto akci byla obdržena dotace od MŽP ve výši 18.675.507,90 Kč. Dále obec obdržela
od Úřadu práce dotaci na vytvoření veřejně prospěšných míst ve výši 135.000,-Kč a dále od obce
Blšany dotaci na údržbu hřbitova ve výši 6.000,-Kč.
Dotace byly řádně vyúčtovány, dokumentace založena v příslušných složkách.
V roce 2020 byly zapojeny do příjmů a výdajů obce tyto účelové prostředky:
Položka
Poskytnuto
Čerpáno
Nevyčerpáno
Účelový znak v Kč
v Kč
v Kč
Dotace od Úřadu práce
13101
135.000,135.000,0,Dotace od Ústec.kraje
98193
47.000,25.683,21.317,Dotace od SFŽP
15974
14.154.139,90 12.344.581,19 1.809.558,71
Dotace inv.od Úst.kraje
02321
4.521.368,1.826.542,79 2.694.825,21
Dotace ze SR (covidová)
98024
722.500,722.500,0,00
Titul

Celkem

19.580.007,90 15.054.306,98

4.525.700,92

9) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce:
Poskytnutá
Použitá
Vypořádání
podpora v Kč podpora v Kč v Kč
Fotbalový klub Chlumčany
25.000,25.000,0,Celkem
25.000,25.000,0,-

10) Majetek a závazky k 31.12.2020
Inventarizace majetku obce proběhla v souladu s plánem inventur pro rok 2020 vydaným starostou
obce dne 31.10.2020.

Účet
018
019
021
022
028
031
032
042
069
078
079
081
082
088
112
192
231
261
262
263
311
314
315
321
324
331
336
337
341
342
345
346
348
349
373
374
377
388
389
401
403
406
408
431
432
472
491
902
915
955
992
999

Název účtu
Drobný dlouhodobý nehm.majetek
Ost.dlouhodobý nehm.majetek
Stavby
Samost.movité věci a soubory m.věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Umělecká díla a kulturní předměty
Nedokončené investice
Ost. dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k drob.dlouh.nehm.maj.
Oprávky k ost.dlouh.nehm.maj.
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samost.m.věcem a soubor.
Oprávky k drob.dlouh.hmot.maj.
Materiál na skladě
Opravné položky k jiným pohled.
Základní běžný účet
Pokladna
Peníze na cestě
Poštovní známky
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za rozpočtové příjmy
Závazky vůči dodavatelům
Krátkodobé přijaté zálohy
Zaměstnanci
Zúčt.s inst. soc. poj.
Zúčt.s inst. zdrav.poj.
Daň z příjmů za obec
Jiné přímé daně
Závazky k os.mimo vybr.vl.instituce
Pohledávky za ústředními rozpočty
Pohledávky za územními rozpočty
Závazky k územním rozpočtům
Poskytnuté zálohy na transfery
Přijaté zálohy na transfery
Ostatní krátkodobé pohledávky
Dohadné účty aktivní
Dohadné účty pasivní
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhod.maj.
Oceňovací rozdíly při změně metody
Opravy chyb minulých období
Výsledek hospodaření ve schval.řízení
Výsl.hospodaření předch.úč.období
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Počáteční účet rozvažný
Inventář evid. od 101 do 1.000,-Kč
Ost. krátkod. pohledávky z transferů
Ost. dlouhod.pohledávky z transferů
Ost. dlouhod.podmín.aktiva
Vyrovnávací účet k podrozvah.účt.

Zůstatek v Kč
88.138,373.055,23.684.987,54
1.598.999,10
941.504,62
6.635.200,29
38.524,55.833.223,86
2.816.000,- 88.138,- 77.750,- 8.157.948,- 986.984,- 941.504,62
4.446,28
- 2.130,11.723.280,65
0,0,780,0,170.360,6.900,-1.749.989,67
-3.900,-165.408,-58.764,-29.217,0,-32.516,-11.600,0,0,0,0,-4.542.685,9.788,31.560.069,48
-170.360,34.382.499,38
-32.626.349,60
6.983.221,82
-42.000,0,-27.888.480,51
-26.808.821,09
0,00
287.143,52
476.692,2.836.904,40
100.000,-3.700.739,92

11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bylo provedeno ve dnech 30.11.2020 a 24.3.2021 (č.j.
KUUK/005938/2021) kontrolory Krajského úřadu Ústeckého kraje. Přezkoumání bylo provedeno
v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Závěr zprávy zní:
I.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chlumčany za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
II.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chlumčany za rok 2020 nebyla zjištěna rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,05 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
7,12 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
0,00 %
územního celku
IV.

Při přezkoumání hospodaření obce Chlumčany za rok 2020 bylo ověřeno dle § 17 zákona
č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního celku
nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Posledním
kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a odborné
posouzení předložených dokladů dne 24.3.2021

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je přílohou
k závěrečnému účtu Obce Chlumčany.

V Chlumčanech dne 30.4.2020

Starosta obce
Pavel Sachr

Přílohy:
1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření- Ústecký kraj
2) Výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu
3) Výkaz zisku a ztrát
4) Rozvaha + příloha
5) Závěrečná souhrnná zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2020
6) Výroční zpráva Mateřské školy Chlumčany za rok 2020

Návrh Závěrečného účtu vyvěšen na úřední desce od 11.5.2021 do 4.6.2021

Schváleno dne 4.6.2021 Usnesením zastupitelstva Obce Chlumčany č. 28/2021.
Schválený Závěrečný účet za rok 2020 vyvěšen na úřední desce od 15.6.2021 do doby
schválení závěr.účtu obce za rok 2021

