Obec Polkovice
Olomoucký kraj
Polkovice 15, 751 44 Polkovice, IČO 00301752
tel: 581 768 054
www.polkovice.cz
e-mail: obec@polkovice.cz

Závěrečný účet obce za rok 2020
Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o obci:
Adresa: Obec Polkovice, Polkovice 15, PSČ 751 44
Telefonické spojení: kancelář OÚ 581 768 054, 602 514 350
e-mailová pošta:
obec@polkovice.cz, obec.polkovice@quick.cz
e-podatelna:
podatelna@polkovice.cz
Úřední deska:
www.polkovice.cz
Internetové stránky: www.polkovice.cz
Počet obyvatel k 1. 1. 2020: 506
Počet obyvatel k 31.12. 2020: 509 (včetně cizinců)
Rozloha katastru obce: 705,31 ha

Zastupitelstvo v roce 2020:
Starosta obce:
Ing. Novák Drahomír (uvolněný člen ZO)
Místostarosta obce: Vaculčík Josef
Člen ZO:
Ing. Blaštík Ondřej (předseda finančního výboru)
Halenka Miloslav
(předseda kontrolního výboru)
Ing. Jelínek Jozef
(předseda výboru ŽP, dopravy a veřejného
pořádku)
Zdařilová Jiřina
(předseda výboru pro školství, kulturu a sport)
Zlámalová Zdeňka
(předseda výboru pro sociální záležitosti)

Obecně závazné vyhlášky obce - platné v roce 2020:
-

OZV č. 2 o udržování čistoty a pořádku v obci
OZV č.11 o provozu a údržbě na místních komunikacích v zimním období
OZV č. 1/2004 o závazné části územního plánu obce Polkovice
OZV č. 2/2004 která zrušuje OZV č. 13 s účinností od 1.1.2005

- OZV č. 1/2006 kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2004
- OZV č. 2/2009 kterou se zrušuje OZV č. 1/2009
- OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
- OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- OZV č. 1/2012 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
- OZV č. 2/2012 kterou se zrušuje OZV č. 3/2010
- OZV č. 1/2015 o odpadech
- OZV č. 1/2019 o místním poplatku za odpady

Vydané nařízení a provozní řády obce:
-

Řád veřejného pohřebiště
Kanalizační řád
Provozní řád kanalizace
Povodňový plán obce
Krizový plán obce
Požární poplachový plán obce
Nařízení č. 2/2014 Tržní řád

Obec Polkovice není zastoupena v žádných obchodních nebo jiných společnostech.

Obec Polkovice je členem:
-

Svazek obcí mikroregionu Střední Haná
Svaz měst a obcí ČR
SMS ČR
DSO Povaloví

Příspěvková organizace obce:
-

Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace,
751 44 Polkovice 85, IČO 75029219

Pracovníci obce v roce 2020:
-

1
1
2
1
1
4

účetní obce
uklizečka, topička
pracovníci na VPP
knihovnice
kronikář
nahodilé práce

- pracovní smlouva na dobu neurčitou
- pracovní smlouva na dobu neurčitou
- pracovní smlouva na dobu určitou ( zaměstnáni přes ÚP)
- práce na dohodu
- práce na dohodu
- práce na dohodu ( úklid veř. prostranství, odklizení
sněhu, opravy a údržba zahradní techniky atd.)

Výběrová řízení v roce 2020:
Dokončení opravy MK na pozemku p.č. 895 v k.ú. Polkovice
Přírodní zahrada při MŠ Polkovice
Pojištění majetku obce: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Programové zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově
zpracována programem TRIADA Praha.

Přehled o uzavřených nájemních smlouvách:
Nebytové prostory na zámku
Nebytové prostory v budově OÚ
Obecní zemědělské pozemky

Plnění rozpočtu obce za rok 2020
Rozpočet obce Polkovice byl schválen zastupitelstvem obce Polkovice dne 24.2.2020
Během roku byly příjmy a výdaje upřesněny 10 rozpočtovými opatřeními.
Rozpočet byl sestaven schodkový.
V příjmech a výdajích je zahrnutý pohyb na bytovém fondu.

Příjmy:
Třída 1
Třída 2

Položka

Třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové
příjmy
Kapitálové
příjmy
Dotace

Příjmy

Celkem

Třída 3

Financování
úvěr

Rozpočet
8.689.030
490.300

Rozpočet po
změnách
8.702.488,10
667.755,91

Skutečnost

0

160.515,00

160.515,00

113.600

1.970.908,00

1.970.908,00

8.129.577,14
660.252,44

9.292.930 11.501.667,01 10.921.252,58
7.599.275,00
10.721.481,65

7.599.275,00
10.721.481,65

-1.777.902,49
10.721.481,65

6.154.205

8.333.942,01

6.565.685,76

21.459.481,65

21.448.481,65

13.293.046,98

Výdaje:
Pol. 5

Běžné výdaje

Pol. 6

Kapitálové
výdaje

Výdaje

Celkem

Banka
ČS, a.s.
ČS, a.s.
ČNB
KB
KB

Stav fin. prostř.
na účtech
Základní BÚ
Bytový fond
Příspěvek
Úrok z úvěru
Úvěr

pokladna

27.613.686,65 29.822.423,66 19.858.732,74

1.1.

31.12

16.421.432,01
224.427,74
16.711,66
84.331,83
-5.739.018,35

18.093.635,33
278.014,85
24.783,86
128.371,69
-16.460.500,00

16.059,00

22.158,00

1.672.203,29
53.587,11
8.072,20
44.039,86
-10.721.481,65

Vybrané příjmové položky s komentářem:
Daňové příjmy:
Daň
z příjmů fyz.osob ze záv.čin.
z příjmů fyz.osob ze sam.čin.
z příjmů fyz.osob – srážková
z příjmů práv. osob
z příjmů práv.osob za obce
z přidané hodnoty
z nemovitostí

schválený rozpočet
upravený rozpočet
Skutečnost
1.900.000
1.900.000,00 1.756.282,35
50.000
50.000,00
28.103,81
170.000
171.444,93
171.444,93
1.600.000
1.600.000,00 1.283.125,71
64.030
64.030
63.030
3.600.000
3.600.000,00 3.519.946,22
1.000.000
1.000.000,00
995.555,35

Nižší daňové příjmy byly způsobeny nepřiznivou všeobecnou situací, a díky výskytu nemoci
COVID-19.
Nedaňové příjmy:
Poplatky
za vyp.škodl. látek do ovzduší
za komunální odpad
ze psů
za užívání veř. prostranství
odvod z loterií, hazardní hry
správní poplatky

schválený rozpočet
0
230.000
12.000
0
50.000
2.000

upravený rozpočet

Skutečnost

0
233.000
12.000
0
50.013,17
2.000

0
232.273
10.560
0
48.514,05
1.700

Příjmy u výše uvedených položek byly přibližně v souladu s rozpočtovanými příjmy.
Příjmy
z poskytování služeb
z prodeje zboží
z pronájmu pozemků
z pronájmu ostat. nemov.
z úroků
přijaté nekapitál. Příspěvky
příjmy z dividend
splátky půjček obyvatel
prodej obecního pozemku
zřízení práva služebnosti

schválený rozpočet
upravený rozpočet
Skutečnost
29.400
30.123
29.423,00
4.000
8.644
8.527,00
63.000
63.000
62.823,00
53.000
57.000
54.420,00
8.400
9.400,00
6.517,53
183.500
237.392,97
236.404,97
0
5.952
5.952,00
40.000
49.207
49.207,00
0
160.515
160.515,00
105.000
107.880
107.880,00

Příjmy u výše uvedených položek byly přibližně v souladu s rozpočtovanými příjmy. Mírný
nárůst příjmu byl ovlivněn příjmem nekapitálových příspěvků, což je vrácení přeplatků za
energie a dále vrácení zálohy na dětské hřiště na základě výsledku insolvenčního řízení.

Vybrané výdajové položky s komentářem:
Výdaje na
dotace Charita, ŘKÚ, hospic
dotace SOKOLA
dotace nezisk. organizacím
příspěvek na žáky
dotace domov pro seniory
dotace mikroregionu
příspěvek na ZŠ (MŠ,ŠJ,ŠD)
Příspěvek – JEDNOTA

schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
67.000
67.000
66.840
85.000
85.000
85.000
39.800
39.800
35.800
14.000
14000
13.000
0
0
0
15.000
15.500
15.180
650.000
650.000
650.000
60.000
60.000
60.000

Dotace neziskovým organizacím byly schváleny v rozpočtu obce na veřejném zasedání ZO.
Dotace Jednotě byla poskytnuta z důvodu zachování místní prodejny smíšeného zboží.
Výdaje na
platy zaměstnanců
platy zaměstnanců na VPP
práce na dohody
odměny zastupitelům
pojištění zdrav. a sociální

schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
680.000
700.000
699.660
200.000
253.262
253.262
43.000
63.500
53.316
708.000
708.000
700.542
508.000
525.611
491.366

Výdaje byly v souladu s plánovaným rozpočtem. Pouze u VPP byl předpoklad o jednoho
zaměstnance víc.
Výdaje na
zpracování dat
nákup DHIM a DNIM
nákup zboží a materiálu

schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
70.000
70.000
65.771
180.000
180.000
154.612
126.000
135.758
116.772

Výdaje na
voda
plyn
elektr. energie
pohonné hmoty

schválený rozpočet
upravený rozpočet
Skutečnost
11.000
18.300
13.279
67.000
67.000
36.230
164.000
161.838
153.810
33.000
22.742
15.661

Výdaje na
služby pošt
služby telekomunikací
služby peněžních ústavů
konzultace a poradenství
školení a vzdělávání
nákup služeb (odpady,kontej.)

schválený rozpočet
upravený rozpočet
Skutečnost
3.000
5.000
2.787
8.000
7.988
7.884
53.000
53.205
49.662
5.000
5.000
0
15.000
15.000
2.630
702.500
697.022
638.307

opravy a udržování
594.000
1.198.202
1.105.694
programové vybavení
0
0
0
Vyšší výdaje na nákup služeb vznikl čištěním příkopu u čerpačky a platbou za bioodpad. Vyšší
čerpání prostředků na opravy a udržování bylo způsobeno opravami po vloupání na OÚ.
Výdaje na
cestovné
pohoštění
věcné dary

schválený rozpočet
upravený rozpočet
Skutečnost
20.000
17.500
11.376
5.000
6.500
4.635
25.000
25.000
12.463

Výdaje na
dopravní obslužnost
stroje, přístroje, budovy
kanalizace

schválený rozpočet
upravený rozpočet Skutečnost
76.000
76.000
75.450
688.000
717.000
652.372
20.721.481,65
20.721.481,65 12.592.274,69

neinvestiční půjčky
obyvatelům - obnova bytů

50.000

50.000

0

V roce 2020 byla provedena oprava kamenného kříže u kostela, hrazeno část z dotace a část
z vlastních prostředků.
V roce 2020 pokračovala výstavba kanalizace. Část nákladů je hrazena z vlastních prostředků
obce a část z úvěru na výstavbu.
Neinvestiční půjčky obyvatelům – obnova bytů. V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná půjčka.
Od počátku poskytování půjček občanům v roce 1999 až do konce roku 2020 bylo celkem
uzavřeno 59 smluv o půjčce. Všechny půjčky byly a jsou řádně spláceny dle smluv.

Vypořádání obce se státním rozpočtem:
Rok 2020:
dotace ze stát. rozpočtu
dotace na státní správu
dotace z úřadu práce na VPP
dotace na volby

schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
113.600
113.600
113.600
0
233.000
233.000
0
29.000
29.000

Původně nebyly rozpočtovány dotace z Úřadu práce Přerov na VPP včetně odvodů.
Obec Polkovice nemá žádný majetek v zástavě.
Závazky k dodavatelům: 110.949,61 Kč

Závazky vůči zaměstnancům z nevyplacených mezd:
Nevyplacené mzdy a odměny za 12/2019
Spoření
Odvody na zdravotní pojištění
Odvody na sociální pojištění
Odvod daní
Závazky celkem:

32.609
69.750
17.683
37.708
16.380

282.207,61 Kč

Pohledávky: 72.410,-- Kč
Pohledávky obce Polkovice za neuhrazené poplatky na likvidaci odpadů a za neuhrazené
poplatky ze psů za předchozí roky: 8.240,-- Kč.
Pohledávky celkem:

80.650,-- Kč

Půjčky občanům na rekonstrukci a obnovu bytového fondu v r. 2020:
Nesepsána žádná smlouva o poskytnutí půjčky.
Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2020 dle plánu inventur na rok 2020. Při
inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Účetní závěrka:
K účetní závěrce je přiložena Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31. 12. 2020 a účetní
výkaz FIN 2-12M.
Dluhová služba obce za rok 2020 není.
Výsledek hospodaření za rok 2020 bude po schválení převeden na účet 432.

Závěr:
Přezkoumání hospodaření obce - audit bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Nebyly zjištěny nedostatky.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou závěrečného účtu.

Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce.
Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace, IČO 75029219.
Adresa: Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace, 751 44
Polkovice č.p. 85.
Hospodaření příspěvkové organizace je uvedeno v přiložené Výroční zprávě hospodaření
organizace za rok 2020, zpracované ředitelkou školy.
V příspěvkové organizaci byla dne 17.12.2020 provedena dle zák. č. 320/2001Sb. a vyhl.
č. 416/2004Sb. kontrola hospodaření. Kontrolu provedli pracovníci obce.

K zpracování Závěrečného účtu obce za rok 2020 (9 stran + přílohy) byly použity sestavy obce
Fin 2-12 M, Rozvaha , Výkaz zisku a ztráty, Příloha, schválený rozpočet, schválené rozpočtové
změny, dokumentace obce, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a Výroční
zpráva hospodaření ZŠ a MŠ Polkovice, příspěvková organizace.
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 byl vyvěšen na úřední desce od 3.5.2021 do
21.5.2021 a schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Polkovice dne 21.5.2021.
Připomínky k závěrečnému účtu mohli občané uplatnit písemně ve lhůtě do 18.5.2021 nebo
ústně na 14. veřejném zasedání zastupitelstva obce Polkovice.

Celé znění závěrečného účtu (včetně všech příloh) je uloženo k nahlédnutí v kanceláři
obecního úřadu, Polkovice 15 nebo elektronické úřední desce na adrese www.polkovice.cz.

Zpracovala:

Hana Sixtová, DiS.
účetní

Starosta obce: Ing. Drahomír Novák

Přílohy: Fin 2 – 12M, Rozvaha 2020, Výkaz zisku a ztráty 2020, Příloha 2020 Zpráva o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, Výroční zpráva hospodaření ZŠ a MŠ
Polkovice, příspěvková organizace, za r. 2020.

Zveřejněno na úřední desce: 3.5.2021
Sňato z úřední desky:
Ve stejném termínu zveřejněno na elektronické úřední desce.

