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Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2020  
 

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo návrh závěrečného účtu městyse Kounice 

k 31.12.2020 na svém jednání č. …. dne …..2021 usnesením č. …/…./2021  a vyjadřuje 

souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad - schvaluje závěrečný účet městyse 

Kounice za rok 2020, a to bez výhrad dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních celků včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse 

Kounice za rok 2020, která je součástí závěrečného účtu, v této podobě: 

 

1. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném 

členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu pro hodnocení plnění 

rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M sestavené k 31.12.2020 

2. rozvaha (bilance) sestavená k 31.12.2020 

3. výkaz zisku a ztráty za období sestavený k 31.12.2020 

4. příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. 

5. pohledávky, závazky, majetek – schvaluje se inventarizace městyse - příloha 

6. veškeré poskytnuté příspěvky byly vyčerpány v souladu s rozhodnutím zastupitelstva 

městyse Kounice o poskytnutí 

7. schvaluje se finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí 

poskytnutých územně samostatným celkům - příloha 

8. schvaluje se zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kounice – příloha 

9. schvaluje se zpráva o projednání výsledku hospodaření – příloha 

 

Elektronická podoba závěrečného účtu na rok 2020 je zveřejněna na 

www.kounice.cz/samospráva/rozpočet , do listinné podoby včetně všech příloh  

je možné nahlédnout v kanceláři ÚM Kounice. 

 

 

Skutečné příjmy za rok 2020   31 656 424,88 Kč 

Skutečné výdaje za rok 2020   25 155 399,02 Kč 
 

 

 Schválený 

rozpočet 
Rozpočet 

po změnách 
Výsledek 

od počátku roku 
Třída 1 – Daňové příjmy 26 312 630 24 188 079,74 24 188 079,74 
Třída 2 – Nedaňové příjmy 2 800 042 2 551 020,14 2 551 020,14 
Třída 3 – Kapitálové příjmy 20 000 17 500,00 17 500,00 
Třída 4 – Přijaté transfery 1 300 000 4 899 825,00 4 899 825,00 

Příjmy celkem 30 432 672 31 656 424,88 31 656 424,88 
Třída 5 – Běžné výdaje 16 583 075 18 291 163,94 18 291 163,94 
Třída 6 – Kapitálové výdaje 13 849 597 6 864 235,08 6 864 235,08 

Výdaje celkem 30 432 672 25 155 399,02 25 155 399,02 

Třída 8 - Financování   6 501 025,86 

 

Poznámka ke třídě 4 – Přijaté transfery: Uvedená částka Kč 4 899 825 Kč obsahuje 

položku  4134 – převody z rozpočtových účtů (převod z dotačního účtu u ČNB na běžný účet 

na KB), a to částku Kč 2 462 000 Kč. 

 

Základní běžný účet stav k 31.12.2019  13 455 119,42 

Základní běžný účet stav k 31.12.2020       19 970 748,28   

http://www.kounice.cz/samospráva/rozpočet
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Dotační účet u ČNB stav k 31.12.2019            134 317,92                

Dotační účet u ČNB stav k 31.12.2020            119 714,92       

PŘÍJMY 
 

Třída 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY 

 

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je Finanční úřad pro Středočeský kraj, výnosy 

ze všech sdílených daní náleží obci dle zákona o rozpočtovém určení daní. Výnos je převáděn 

podle zákonného rozpočtového určení. Do dalších daňových příjmů patří výnosy z místních 

poplatků (např. svoz odpadu) a správní poplatky (např. ověřování, matriční doklady, 

CzechPOINT). 

 

 Daně z příjmů fyz. a práv. osob, z DPH a nemov. věcí      24 188 079,74 Kč  

1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF     56 075,00 Kč        

1340 Poplatek za provoz systému kom. odpadů       989 950 Kč 

1341 Poplatek ze psů            33 563 Kč 

1381 Daň z hazardních her                       152 960,92 Kč 

1382 Zrušený odvod z loterií             41,17 Kč 

1361 Správní poplatky            48 730 Kč 

 

Třída 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

 

Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, výnosy 

z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy. 

 

1012 Příjmy z pronájmu pozemků            499 487 Kč 

3612 Příjmy z pronájmu nemovitostí (č.p. 124 – soc. byty)        534 151 Kč 

3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor            30 088 Kč 

4357 Příjmy z pronájmu nemovitostí (DPS)          411 111 Kč 

 

Třída 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 

 

Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a jsou svým 

charakterem jednorázové. V roce 2020 to byly tyto příjmy: 

 

3639 Příjmy z prodeje pozemků – pro stanici ATS            13 500 Kč 

3633 Přijatý příspěvek na pořízení dl. majetku               4 000 Kč 

 

Třída 4 – PŘIJATÉ DOTACE 

 

Přijaté dotace v roce 2020 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou 

zobrazeny v tabulce. Dotace přijaté v roce 2020 jsme vyčerpali.  

 

Přehled přijatých dotací v roce 2020 

            

4111 neinvestiční transfer ze všeob. pokladny st. rozp.                     1 897 784 Kč 

4112 neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na státní správu                       459 600 Kč 

4116  ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu                      98 441 Kč 

6330 Převody z rozpočtových účtů                        2 462 000 Kč 

 (z dotačního účtu ČNB na běžný účet vedený u KB)          

CELKEM 4 899 825 Kč              
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Třída 8 – FINANCOVÁNÍ 
 

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku bylo přijato 5 rozpočtových 

opatření, která upravovala příjmy nezahrnuté do rozpočtu; a to:  

 

- dotaci na státní správu 

- neúčelový příspěvek od Středočeského kraje (koronavir) 

- nedoplatky – vyúčtování spotřeby elektrické energie 

- nedoplatky – vyúčtování záloh sociální byty, Dům s pečovatelskou službou 

- finanční vypořádání dotací 

- věcná břemena 

- dotace na volby 

- pojistné události – čelní skla –  

traktor, autobus 

- převody mezi rozpočtovými účty 

 

a výdaje nezahrnuté do rozpočtu; a to:  

 - přeplatky – vyúčtování záloh sociální byty, Dům s pečovatelskou službou 

 - převody mezi rozpočtovými účty 

 - elektromobil do MŠ 

 - opravy v Domě s pečovatelskou službou, v mateřské škole, opravy silnic 

 - dezinfekce 

 - výdaje na volby 

 - dveře do sportovní haly 

 

VÝDAJE 

 
SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 

 

 

2219 ost. záležitosti pozemních komunikací    2 241 940,84 Kč 

  

2292 provoz veřejné autobusové dopravy – příspěvek poskytnutý na pokrytí plánované 

ztráty z provozu systému autobusové dopravy          290 800 Kč 

          

SKUPINA 3 SLUŽBY OBYVATELSTVU  

 

Poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím zřízených obcí + přístavby 

MŠ a ZŠ 

 

3113 Základní škola – neinvestiční činnost ZŠ       1 600 000 Kč 

     

3111 Mateřská škola – neinvestiční činnost MŠ            500 000 Kč 

 Ostatní výdaje – opravy, rekonstrukce                479 935,24 Kč 

 

 

Činnosti knihovnické 

3314 Knihy, drobný materiál, IT služby             17 391 Kč 
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Sportovní hala 

 

3412 Náklady – služby, plyn, vybavení              311 482,58 Kč 

 

Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům - 2020 

 

3514 Odběr krve (ČSČK)                 9 601  Kč 

- dotace byla vyplacena v hotovosti, pořadatelé dodali vyúčtování k poskytnuté dotaci, dotace 

byla použita v souladu s účelem dotace 

 

Ostatní tělovýchovná činnost 

 

3419 Tělocvičná jednota Sokol Kounice                         40 000 Kč 

- dotace byla vyplacena převodem na účet, pořadatelé dodali vyúčtování k poskytnuté dotaci, 

dotace byla použity v souladu s účelem dotace – opravy a úpravy budovy sokolovny a 

přilehlého areálu 

 

3419 Tělovýchovná jednota Sokol Kounice            160 000 Kč 

- dotace byly vyplaceny převodem na účet, pořadatelé dodali vyúčtování k poskytnuté dotaci, 

dotace byly použity v souladu s účelem dotace: 

- rekonstrukce střechy fotbalových kabin – 100 000 Kč 

- oplocení tenisových kurtů - oddíl tenisu – 40 000 Kč 

- nákup laviček, míčů, vápna a materiálu na dosypání hřiště- oddíl nohejbalu – 20 000 Kč 

 

  

Zájmová činnost - příspěvky  

  

MEZERA z.s. - příspěvek na nájemné     30 000 Kč 

  

- dotace byla vyplacena převodem na účet, pořadatelé dodali vyúčtování k poskytnutým 

dotaci, dotace byly použity v souladu s účelem dotace 

 

Veřejné osvětlení 

3631 Opravy veřejného osvětlení                 142 175 Kč   

 Elektrická energie            277 308,27 Kč 

 Opravy         29 633 Kč 

  

Sběr a svoz nebezpečných odpadů   

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů             45 196,33 Kč 

 

Sběr a svoz komunálních odpadů 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů        1 360 007,80 Kč 

 

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 

3723 Sběr a svoz velkoobjemových odpadů          183 696,41 Kč 

 

Zneškodňování ostatních odpadů 

3726 Sběr a svoz bioodpadů                 489 016 Kč    
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Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 

3745 Obsahem tohoto oddílu jsou náklady na pohonné hmoty, údržba sekaček a 

křovinořezů, školení a drobný dlouhodobý majetek – v roce 2020 mj. vertikulátor, 

kontejnery na tříděný odpad, benzínová sekačka, 2x křovinořez, svářečka, baterie do 

Multicar             981 713,45 Kč

                                

 

SKUPINA 4 OSOBNÍ ASISTENČNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 

4351 Příspěvek obecně prospěšným společnostem              199 950 Kč  

 Jedná se příspěvek Centru sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 

 

SKUPINA 5 POŽÁRNÍ OCHRANA 

 

5512 Sbor dobrovolných hasičů             192 332,07 Kč 

 

Obsahem této skupiny je nákup drobného materiálu, vodné – stočné, plyn, elektrická energie, 

opravy, pohonné hmoty. 

 

5513 Krizová opatření             247 804,34 Kč 

 

Obsahem této skupiny byl v roce 2020 nákup dezinfekčních prostředků, roušek, respirátorů, 

dezinfekčních stojanů. 

 

 

SKUPINA 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 

6112 zastupitelstva obcí – odměny členů zastupitelstva, zákonné jištění a cestovné 

                        1 265 382 Kč 

 

6117 volby do zastupitelstva Středočeského kraje                         37 284 Kč

                                   

         

6171 činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří platy zaměstnanců 

v pracovním poměru, dohody o provedení práce, zdravotní, sociální a povinné 

pojištění, nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na 

elektrickou energii, plyn, vodné stočné, cestovné, poštovné, telefony, platby daní a 

poplatků, nákup softwaru, školení, aj.  

                4 537 360,89 Kč 

 

6310 příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky                13 279 Kč 

 

6320 pojištění majetku městyse                     72 292 Kč 

 

6330 převody vlastním rozpočtovým účtům              2 462 000 Kč 
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6399 ostatní finanční operace  

 DPH a silniční daň        596 386 Kč

 Daň z příjmů právnických osob      435 100 Kč

       

 

6409 ostatní neinvestiční transfer – příspěvek Mikroregionu Polabí     35 525 Kč 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020 

  Sestava Fin 2-12M městyse Kounice sestavená k 31.12.2020 

  Rozvaha – bilance sestavená k 31.12.2020 (účetní závěrka) Městyse Kounice 

  Rozvaha – bilance k 31.12.2020 Základní školy Kounice 

  Rozvaha – bilance k 31.12.2020 Mateřské školy Kounice 

  Výkaz zisku a ztráty městyse Kounice sestavený k 31.12.2020 

  Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. městyse Kounice sest. k 31.12.2020 

  Finanční vypořádání dotací městyse Kounice sestavený k 31.12.2020 

 

 

 

 

…………………………………… 

Miroslava Sochorová 

starostka městyse Kounice 

 

 

vyvěšeno: 23.02.2021 

 

 

sejmuto:    ……..2021 

 

 

 

Doložka o vyvěšení na elektronické úřední desce: 
 

 

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2020 byl vyvěšen na elektronické úřední desce dne 

23.02.2021, sejmut dne ……….2021. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Miroslava Sochorová 

starostka městyse Kounice 
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