ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LETKOV
ZA ROK 2020

IČO: 00574155
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje v Kč)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Třída 1 - Daňové příjmy
8 660 000,00 10 025 120,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy
647 000,00 1 018 300,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy
0,00
0,00
Třída 4 - Přijaté transfery
508 200,00 1 716 190,00
Příjmy celkem
9 815 200,00 12 759 610,00
Třída 5 - Běžné výdaje
9 550 200,00 8 946 910,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje
775 000,00 1 312 700,00
Výdaje celkem
10 325 200,00 10 259 610,00
Saldo: Příjmy - výdaje
-510 000,00 +2 500 000,00
510 000,00 2 500 000,00
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky (+)
0,00
0,00
Splátky úvěrů (-)
-35 200,00
-35 200,00
Prostředky minulých let
545 200,00 -2 464 800,00
Operace nemající charakter
příjmů a výdajů (+/-)
0,00
0,00
Financování celkem
510 000,00 2 500 000,00

% plnění k
Plnění
upravenému
k 31.12.2020
k rozpočtu
10 290 645,54
1 073 114,37
10 602,90
1 716 190,00
13 090 552,81
7 709 129,71
1 157 274,83
18 866 404,54
+4 224 148,27
-4 224 148,27
0,00
-35 200,00
-4 189 722,57
774,30
-4 224 148,27

102,6
105,4
100,0
102,6
86,2
88,2
86,4
169,0
169,0
0,0
100,0
78,7

169,0

Plnění příjmů celkem a výdajů celkem k 31.12.2020 obsahují konsolidační položky (pol. 4134
a 4139 a pol. 5345) ve výši 530 000,00 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.obec-letkov.cz
2) Hospodářská činnost obce
Obec Letkov nevede hospodářskou činnost.
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3) Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích
Obec Letkov hospodařila v roce 2020 s nevyrovnaným rozpočtem (schodek ve výši 510 000,00
Kč). Plánované příjmy byly nižší než plánované výdaje, nicméně stav hotovosti na účtu obce
zajišťoval financování všech plánovaných výdajů. Obec v lednu 2020 doplatila poslední splátku
jistiny úvěru ve výši 35 200,00 Kč.
Během roku 2020 byl rozpočtovými opatřeními upraven rozpočet na přebytek ve výši
2 500 000,00 Kč.
Skutečné příjmy obce k 31.12.2020 byly ve výši 12 560 552,81 Kč a skutečné výdaje pak ve
výši 8 336 404,54 Kč (příjmy a výdaje po konsolidaci). Příjmy a výdaje obce byly ovlivněny
rovněž proúčtováním daně z příjmu právnických osob za rok 2019, kdy je obec příjemcem
vlastní daně, která činila 132 620,00 Kč.
Přestože byl rok 2020 negativně ovlivněn vyhlášením nouzového stavu, byl propad v daňových
příjmech obce částečně dorovnán kompenzačním bonusem ve výši 917 500,00 Kč. a dále byly
příjmy ovlivněny nárůstem částky za pronájem infrastruktury vodovodu a kanalizace – celkem
za 641 300,00 Kč.
V oblasti výdajů byla rozhodující pozornost zaměřena na financování investičních akcí. Obec
v roce 2020 financovala několik investičních akcí, mezi nejvýznamnější patřila akce rozšíření
veřejného osvětlení v ulici Vrbová a výstavba fitness parku, který byl dokončen v roce 2021.
Do majetku obce byly rovněž zařazeny pozemky, které obec získala darem a bezplatným
převodem od ÚZSVM.
V roce 2014 byl schválen fond obnovy vodovodu a kanalizace a k tomu účelu byl založen
zvláštní účet (vedený u KB, a. s.). V roce 2020 byl fond tvořen částkou 530 694,24 Kč vč. úroků.
V průběhu roku 2020 nebyly z fondu na opravy vodovodu a kanalizace čerpány žádné finanční
prostředky.
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 obce na www.obec-letkov.cz v příloze č. 2 závěrečného účtu.
Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. V souladu s Českým
účetním standardem č. 708 a s vnitřním předpisem odepsala obec Letkov v roce 2020 majetek
v celkové výši 3 059 287,80 Kč.
4) Hospodaření organizací zřízených či založených obcí
Obec Letkov zřídila v roce 2017 novou příspěvkovou organizaci Mateřská škola Letkov,
příspěvková organizace – IČO: 06150144.
Náklady r. 2020 : 3 986 493,77 Kč
Výnosy r. 2020 : 4 159 643,54 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období: 173 149,77 Kč
Obec převedla příspěvkové organizaci během roku 2020 příspěvek na úhradu provozních
nákladů ve výši 400 000,00 Kč a dále pak účelový investiční příspěvek na pořízení klimatizace
ve výši 100 000,00 Kč.
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Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných
výkazů je dostupná na internetových stránkách obce na www.obec-letkov.cz a je přílohou č. 3.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 1 186 190,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a
jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce.
Celkový přehled transferů poskytnutých rozpočty a státními fondy
Označení účelového transferu

UZ
98 193

98 024
bez UZ
bez UZ

přiděleno Kč

Volby do Senátu a zastupitelstev krajů
Jednorázový příspěvek obcím dle z. č.
159/2000 Sb. (kompenzační bonus –
COVID)
Neinv. dotace v rámci souhrn. dot. vztahu
PK: neinvestiční dotace na výsadbu zeleně
v ochranném pásmu vodního zdroje
Celkem ze státního rozpočtu

vyčerpáno Kč

31 000,00

21 770,00

917 500,00
158 600,00

917 500,00
158 600,00

79 090,00

79 090,00

1 186 190,00

1 176 960,00

Dotace na výkon státní správy (pol. 4112) ve výši 158 600,- Kč nepodléhá finančnímu
vypořádání se státním rozpočtem. Nevyčerpaná část dotace na volby ve výši 9 230,- Kč byla
vrácena v termínu 1.2.2021 prostřednictvím KÚPK do státního rozpočtu v rámci finančního
vypořádání.
6) Vyúčtování finančních vztahů k ostatním osobám a rozpočtům
Dotace z rozpočtu obce za rok 2020 byly poskytnuty ve výši 89 530,00 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
Storgé (útulek Borovno)

poskytnuto Kč

vyúčtováno Kč

46 530,00
3 000,00

46 530,00*
3 000,00

SDH Letkov

40 000,00

40 000,00

Celkem poskytnuto z rozpočtu obce

89 530,00

89 530,00

*Dotace poskytnutá Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost byla vyúčtována v únoru 2021.
Ostatní poskytnuté dotace byly vyúčtovány koncem roku 2020.
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7) Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2020

Účet - název
231 10 – základní běžný účet: č. 26922361/0100 KB
231 11 – ČNB účet: č. 94-1614311/0710
236 10 – běžné účty fondů ÚSC: č. 1078594558267/0100

počáteční stav
k 1. 1. 2020
2 746 741,56

5 219 711,89

694 649,84

1 880 707,84

2 373 600,19

2 904 294,43

0,00

0,00

-35 200,00

0,00

451 00 – úvěrový účet: č. 27 - 7067051517/0100 KB
451 01 – úvěrový účet: č. 35 - 228931557/0100 KB

zůstatek
k 31. 12. 2020

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce LETKOV za rok 2020
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje – Oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly ve dnech 19. 5. – 20. 5. 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 Radka Fodorová a Ing. Šárka Tomanová.

Závěr zprávy
Při přezkoumání ÚSC Letkov za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Plné znění „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Letkov za rok 2020“ je součástí
závěrečného účtu zveřejněného na stránkách obce na adrese www.obec-letkov.cz – příloha č. 4.
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Přílohy:
č. 1: Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2020
č. 2: Účetní závěrka za rok 2020 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
č. 3: Účetní závěrka MŠ Letkov za rok 2020 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Letkov, IČ: 00574155 za rok 2020

Usnesení ZO ze dne 23. 6. 2021:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Letkov za rok 2020 bez výhrad.“

V Letkově, dne 23. 6. 2021

Ing. Rostislav Kotil, starosta obce

Vyvěšeno na elektron. úřední desce OÚ Letkov dne: 7. 7. 2021

Sejmuto dne: 30. 6. 2022
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