ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SEČ
ZA ROK 2020
IČO: 00257192

dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů

NÁVRH
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje v Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.2020

% plnění k
upravenému
k rozpočtu

4 279 400,00

4 405 640,00

4 452 422,33

101,1

205 800,00

169 800,00

217 030,09

127,8

0,00

66 000,00

67 070,00

101,6

669 800,00

8 121 545,00

8 121 545,00

100,0

Příjmy celkem

5 155 000,00

12 762 985,00

12 858 067,42

100,7

Třída 5 - Běžné výdaje

4 855 000,00

11 046 775,00

9 944 201,32

90,0

Třída 6 - Kapitálové výdaje

2 400 000,00

377 100,00

200 703,33

53,2

Výdaje celkem

7 255 000,00

11 423 875,00

10 144 904,65

88,8

Saldo: Příjmy – výdaje

-2 100 000,00

+1 399 110,00

+2 713 162,77

202,6

2 100 000,00

-1 399 110,00

-2 713 162,77

202,6

Přijaté úvěry a půjčky (+)

0,00

0,00

0,00

0,0

Splátky úvěrů (-)

0,00

0,00

0,00

0,0

Prostředky minulých let

2 100 000,00

-1 399 110,00

-2 713 162,77

202,6

Financování celkem

2 100 100,00

-1 399 110,00

-2 713 162,77

202,6

Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery

Třída 8 - financování

Plnění příjmů celkem a výdajů celkem k 31.12.2020 obsahují konsolidační položky (pol. 4134
a pol. 5345, 5349) ve výši 6 234 000,00 Kč.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 – Výkaz FIN 2-12 M – viz elektronická úřední
deska www.secublovic.cz
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2) Hospodářská činnost obce
Obec Seč nevede hospodářskou činnost.
3) Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích
V roce 2020 byly dokončeny akce, které byly zařazeny do majetkové evidence a zahájeno
odpisování. Mezi nejvýznamnější patří vybudování chodníku v hodnotě 1 450 tis. Kč, dále pak
technické zhodnocení budovy č.p. 78 (rekonstrukce vodovodu) v částce 133 422,34 Kč a
oplocení u skládky za 66 713,49 Kč. V souladu s Českým účetním standardem č. 708 a
s vnitřním předpisem odepsala obec Seč v roce 2020 majetek v celkové výši 304 830,00 Kč.
Do majetkové evidence byl rovněž zařazen bezúplatně převzatý pozemek od SPÚ v hodnotě
13 252,32 Kč.
V roce 2019 byl založen fond vodohospodářské infrastruktury se samostatným účtem, který je
určen na obnovu a opravy vybudované infrastruktury. Finanční prostředky, které byly určeny
na obnovu a opravy v minulých letech, byly převedeny na zvláštní účet fondu. Tvorba fondu
v roce 2020 činila celkem 667 415,00 Kč. Fond byl čerpán na opravy vodohospodářské
infrastruktury v částce 46 016,00 Kč.
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní
závěrce ve výkazech rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha.
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky za rok 2020 jsou dostupné
na internetových stránkách na adrese: www.secublovic.cz a v příloze č. 2 návrhu závěrečného
účtu. Výkazy a příloha účetní závěrky obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

4) Hospodaření organizací zřízených či založených obcí
Obec Seč zřizuje příspěvkovou organizaci Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková
organizace – IČO: 75005778.
Náklady celkem: 2 920 835,82 Kč
Výnosy celkem: 2 923 091,37 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období: 2 255,55 Kč

Obec převedla příspěvkové organizaci během roku 2020 příspěvek na úhradu provozních
nákladů ve výši 404 000,00 Kč.
Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných
výkazů je dostupná dálkovým přístupem na www.secublovic.cz a je přílohou č. 3.
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5) Vyúčtování finančních vztahů k ostatním osobám a rozpočtům
Dotace z rozpočtu obce za rok 2020 byly poskytnuty ve výši 116 027,50 Kč. Rozpis
poskytnutých dotací je zpracován v tabulce.
Celkový přehled transferů poskytnutých z rozpočtu obce
Označení účelového transferu
Plzeňský kraj: neinvestiční dotace na dopravní
územní obslužnost

poskytnuto Kč

vyúčtováno Kč

13 464,00

13 464,00*

5 000,00

5 000,00

ZKD Plzeň – dotace na prodejnu dle VPS

30 000,00

30 000,00*

Mikroregion Úslava (velkokapacitní stan)

5 063,50

0,00**

62 500,00

62 500,00

116 027,50

110 964,00

Storgé – útulek Borovno

TJ Seč – účelová dotace na opravu střechy dle VPS
Celkem poskytnuto z rozpočtu obce

*Dotace poskytnutá Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost byla vyúčtována v únoru 2021 a
dotace ZKD Plzeň na prodejnu byla vyúčtována příjemcem dotace v lednu 2021.
**Dotace Mikroregionu Úslava bude vyúčtována v roce 2021 dle veřejnoprávní smlouvy.
Ostatní poskytnuté dotace byly vyúčtovány koncem roku 2020.

6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům veřejné
úrovně, státním fondům
Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 1 887 545,00 Kč. Rozpis přijatých dotací
a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce.
Celkový přehled transferů poskytnutých rozpočty a státními fondy

UZ
98 193

98 024

Označení účelového transferu
Volby do Senátu a zastupitelstev krajů
Jednorázový příspěvek obcím dle z.č.
159/2020 Sb. (kompenzační bonus –
COVID)

bez UZ

Operační program zaměstnanost
PSOV 2020 - Neinvestiční přijaté dotace
od krajů na akci: Výměna oplocení
areálu vodárny

bez UZ

PK: dotace na zachování prodejny

13 013

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

31 000,00

15 997,00

386 250,00

386 250,00

25 685,00

25 685,00

130 000,00

130 000,00

27 000,00

27 000,00
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bez UZ
bez UZ
bez UZ
bez UZ

PK: investiční dotace na vybudování
metropolitní sítě
Neinvestiční dotace v rámci souhrnného
dotačního vztahu (výkon státní správy)
Transfer od obcí na společný školský
obvod
Transfer od obcí dle dohody za užívání
společného pohřebiště
Celkem dotace

1 204 110,00

0,00*

69 500,00

69 500,00

8 000,00

8 000,00

6 000,00

6 000,00

1 887 545,00

668 432,00

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány v rámci finančního vypořádání za rok 2020,
nevyčerpané části dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 15 003,- byly vráceny
v rámci finančního vypořádání v předepsaném termínu prostřednictvím Plzeňského kraje
do státního rozpočtu. Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu a
příspěvek obcím dle z. č. 159/2020 Sb. nepodléhají finančnímu vypořádání. Finančnímu
vypořádání nepodléhají transfery od obcí.
* Vybudování metropolitní sítě bude probíhat od r. 2021, dotace dosud nebyla čerpána.

7) Stav finančních prostředků ke dni 31. 12. 2020

Účet – název
231 10 – základní běžný účet – Česká spořitelna
231 30 – běžný účet – Česká národní banka
236 10 – běžný účet – fond vodohospodářské
infrastruktury

počáteční stav
k 1.1.2020

zůstatek
k 31.12.2020

3 591 386,10

6 717 840,34

978 619,30

7 343,83

341 500,00

899 484,00

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Seč za rok 2020
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje – Oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly dne 30. 4. 2021. Přezkoumání bylo provedeno dálkově, písemnosti
a podklady byly územním samosprávným celkem dodány elektronickým způsobem nebo
získány z veřejně dostupných informací (úřední deska ÚSC, internetové stránky ÚSC, profil
zadavatele veřejných zakázek, registr smluv, informační portál MS MONITOR).
Přezkoumání vykonaly Ing. Šárka Tomanová a Radka Fodorová.
Závěr zprávy
Při přezkoumání ÚSC Seč za rok 2020 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):
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Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
- § 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
Nedostatek: ÚSC uzavřel smlouvu o dílo na dodávku stavebních prací "Oprava místních
komunikací Seč" v hodnotě 514 630,00 Kč bez DPH. Smlouva byla uzavřena dne 31. 8. 2020.
Na profilu zadavatele byla zveřejněna dne 3. 2. 2021, ÚSC tak nedodržel lhůtu danou výše
uvedeným ustanovením (Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou
na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření...).

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je součástí
závěrečného účtu zveřejněného na internetových stránkách obce na adrese www.secublovic.cz
– viz příloha č. 4.

Přílohy:
č. 1: Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2020
č. 2: Účetní závěrka obce Seč za rok 2020 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha)
č. 3: Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Seč za rok 2020
č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Seč, IČ: 00257192 za rok 2020

Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce Seč za rok 2020 mohou občané obce
uplatnit písemně ve lhůtě do 14. 6. 2021 na adresu: Obec Seč, Seč č.p. 2, 336 01
Blovice nebo na adrese elektronické pošty secublovic@seznam.cz nebo ústně
při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2020.
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Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Seč za rok 2020 s výhradami
nedostatků uvedených ve zprávě a přijímá následující opatření k nápravě:
-

důsledně dodržovat termín zveřejňování uzavřených smluv na veřejné zakázky
na profilu zadavatele, a to do 15 dnů od jejich uzavření dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.
Zodpovídá: starostka obce
Průběžně během roku kontroluje: kontrolní výbor obce.“

V Seči, dne 31. 5. 2021
Předkládá: Ing. Helena Chytrá, starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Seč dne: 31. 5. 2021

Sejmuto dne: 19. 6. 2021

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 31. 5. 2021

Sejmuto dne: 19. 6. 2021
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