Závěrečný účet obce Čučice za rok 2021
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec
Čučice závěrečný účet obce za rok 2020.
1) Úvodní část
Název obce: Obec Čučice
Sídlo:
Čučice 131, 664 91 Ivančice
IČO:
00637521
Zastoupená: starostou Martinem Jackem
Právní forma: územně samosprávný celek
Předmět činnosti: dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozvahový den: 31. 12. 2021
Okamžik sestavení účetní uzávěrky: 31.12. 2021
Platné směrnice:
- Směrnice k vedení účetnictví obce č. 1/2021
- Směrnice k oběhu účetních dokladů a archivaci 2/2021
- Směrnice k finanční kontrole 3/2021
- Směrnice zásoby a jejich evidence 4/2021
- Směrnice ke schvalování účetní závěrky obce 5/2021
- Směrnice k ČÚS 708- odpisování dlouhodobého majetku 07/2021
- Směrnice Pracovní řád 08/2021
- Směrnice k opravným položkám a pohledávkám 09/2021
- Směrnice k vedení spisové služby a archivaci 10/2021
- Směrnice k přeceňování majetku určeného k prodeji a směně reálnou hodnotou 11/2021
- Směrnice časového rozlišení nákladů a výnosů 12/2021
- Směrnice Inventarizace majetku a závazků 13/2021
- Směrnice o cestovních náhradách 14/2021
- Směrnice o zařazení a evidenci majetku 15/2021
- Směrnice Zakázky malého rozsahu 16/2021
- Směrnice Vedení poklady 17/2021
Organizační struktura:
Starosta:
Martin Jacko
Místostarosta:
Zoja Hanáková
Členové zastupitelstva: Jakub Pouchlý, Bc. František Horký, František Prudík, Jiří Hytych,
Miloslav Adam
Finanční výbor:

předseda Bc. František Horký
členové: MUDr. Eva Horká, Miloslav Adam

Kontrolní výbor:

předseda Jakub Pouchlý
členové: Ing. Nikola Pouchlá, Ing. Jiří Muzikář

Rada obce:

není zřízena, pravomoci přebírá starosta dle. zák. 128/2000 Sb. o obcích.

Obec Čučice je členem sdružení a spolků:
ENERGOREGION
MIKROREGION
SMO
SVAK Ivančicko
KORDIS JMK
Příspěvkové organizace zřízené obcí: Mateřská školka Čučice
Organizační složky: J-SDH Čučice, Obecní knihovna
2) Plnění příjmů a výdajů za rok 2021
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění k
31. 12. 2021

% plnění

Třída 1 – Daňové příjmy

5 954 000,-

7 095 600,-

7 089 683,89,-

99,92

Třída 2 – Nedaňové příjmy

567 000,-

639 500,-

276 726,41,-

43,27

Třída 4 – Přijaté dotace

103 000,-

527 300,-

690 422,98,-

130,94

7 221 183,27,-

97,72

Třída 3 – Kapitálové příjmy

0,-

134 400,-

134 370,-

Příjmy celkem

6 624 000,-

8 396 800,-

8 191 203,28,-

Třída 6 – Kapitálové výdaje

0,-

323 200,-

286 814,85,-

Třída 5 – Běžné výdaje

6 624 000,-

7 389 900,-

Výdaje celkem

6 624 000,-

7 713 100,-

7 507 998,12,-

Přijaté úvěry a půjčky

0,-

0,-

0,-

Saldo: příjmy – výdaje
Splátky úvěru

Změna stavu krát.prostř.na
BU

Třída 8 -Financování celkem

0

0,-

683 700,0,-

683 205,16,-

99,98

97,55
88,74

97,34
99,93

0,-

0

0,-

0,-

0,-

0

0,-

0,-

0,-

0

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdaje a další finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12)
Obec – výsledek hospodaření činil 494 175,05,- Kč
3) Pohyby dlouhodobého majetku

0

V Obci Čučice byla příkazem starosty vyhlášena inventarizace a stanovena inventarizační komise pro r.
2021. Inventarizace byla řádně provedena, byla zpracována inventarizační zpráva a nebyl zjištěn žádný
inventarizační rozdíl.

Č.Ú.
018
019
021
022
028
031
042

DRUH MAJETKU
STAV K 1.1.
DDNM
115 871,Dl. nehmot. majetek
275 000,Stavby 10 213 161,44,Sam. mov. věci
3 200 444,30,DDHM
4 750 554,60,Pozemky
6 467 282,Pořízení DHM
2 459 955,48,-

PŘÍRUSTKY
0
0
0
282 814,85,553 088,79,82 997,0

ÚBYTKY
0
0
0
104 500,1 200,1 811,96,0

STAV K 31.12
115 871,275 000,10 213 161,44,3 378 759, 15,5 303 643,39,6 548 467,04,2 459 955,48,-

4) Doplňující informace k účetnictví
Bankovní účty: Stavy účtů k 31. 12. 2021
-běžný účet u KB Ivančice č. 30226641/0100
-účet u ČNB č. 94-22517641/0710

1 944 428,82,-Kč
599 561,06,-Kč

Obec Čučice v průběhu roku 2021 přijala 9 rozpočtových opatření, kterými upravovala příjmy a výdaje nad
rámec závazných ukazatelů schváleného rozpočtu. Všechny rozpočtové změny jsou zahrnuty ve výkaze Fin
2-12M za rok 2021 v podrobném členění dle rozpočtové skladby. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
územních samosprávných celků Fin 2-12M k 31. 12. 2021 je součástí závěrečného účtu obce.
5) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí – Mateřská škola Čučice
Výnosy hlavní činnosti
Náklady celkem hlavní činnosti
Výsledek hospodaření
Roční účetní závěrka příspěvkové organizace je přílohou

2 970 235,38,- Kč
2 940 627,90,- Kč
29 607,48,- Kč

6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Obec přijala ve sledovaném období účelové dotace:
- na financování volby do Poslanecké sněmovny ve výši 31 000,-Kč (ÚZ 98071). Nevyčerpaná část
dotace ve výši 4 856,67,-Kč byla v rámci ročního vypořádání vrácena v únoru roku 2022 na účet
JMK.
- na financování oprava fasády budovy radnice a KD ve výši 250 000,-Kč (ÚZ 00617). Dotace byla
vyčerpána.
7) Přehled poskytnutých členských příspěvků
Poskytnuté členské příspěvky z rozpočtu obce za rok 2021.

- Svaz měst a obcí – členský příspěvek 3 615,10,-Kč
- Mikroregion Ivančicko - členský příspěvek 40 613,-Kč
- SVAK Ivančice – členský příspěvek 13 440,-Kč
- KORDIS – členský příspěvek 21 900,-Kč
8) Cizí prostředky
Účel půjčky

Výše půjčky

Půjčka od FO Halla - bez
účelu, úrok 5 % p.a.

250 000Kč

Splátky
celkem Kč
125 000,-Kč

Zůstatek

Splatnost půjčky

125 000,-Kč

30.6.2011

Byla vytvořena rezerva na úroky za celou dobu po splatnosti.
9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky auditorské společnosti AUDIT-DAŇE, spol. s.r.o.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření obce Čučice jsme nezjistili žádné skutečnosti,
které nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy tj.:
Předmětem přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska:
- dodržování povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo nevratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operací.
Vyjádření ohledně chyb a nedostatků
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti,
které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. této zprávy.
Nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání byly k 31. 12. 2021 odstraněny.

Při závěrečném přezkoumání hospodaření obce Čučice za rok 2021 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) (méně závažné chyby a nedostatky). Podrobný popis těchto chyb a
nedostatků je v příloze B.
Chyby a nedostatky uvedené v příloze B.

Příloha B
Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb. (méně závažné chyby a nedostatky) a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých
jednotlivá zjištění vycházejí.
1.
Podle § 25 písm. l) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. se „majetek v případech bezúplatného nabytí ocení
reprodukční pořizovací cenou“. Ta potom zahrnuje veškeré výdaje spojené s jeho nabytím.
Dne 22. 11. 2021 byla v účetnictví zaúčtována směna pozemků bez doplatku, přičemž pozemek nabytý obcí
byl oceněn součtem blíže neurčené ceny 36,- Kč a dvojnásobku poplatku za návrh na vklad do KN
(tj. 4 036 Kč).
Zdroj:
Doklad 21-007-00008,
Výpis z účtů 031 – Pozemky, 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, příslušná směnná smlouva.
2.
Dne 21. 12. 2021 bylo zaúčtováno pořízení pozemku obcí v ceně pořízení Kč 76 200,-. Podle § 25 odst. 1,
písm. a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. se zakoupený pozemek měl ocenit pořizovací cenou, tj. včetně
vedlejších výdajů. Těmi měl být minimálně poplatek za návrh na vklad ve výši 2 000,- Kč.
Zdroj:
Doklad 21-007-00009,
Výpis z účtů 031 – Pozemky, 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, příslušná kupní smlouva.
3.
Účetní jednotka je povinna uvést do části B.1 Přílohy k účetní závěrce informace podle § 66, odst. 6
vyhlášky č. 410/2009 Sb., tj. o informace o událostech nejistých k 31. 12. 2021. Obec neinformovala o tom,
že návrh na vklad pozemku, podaný 22. 11. 2021, nebyl do 31. 12. 2021 zapsán do katastru nemovitostí.
Zdroj informací:
Příloha k účetní závěrce, část B, vyrozumění o provedeném vkladu do KN.
4.
V rámci oddílu 55 – Požární ochrana došlo v prosinci ke dvěma krátkodobým překročením rozpočtu (10
dní) v celkové výši 13 673 Kč. Nedostatek byl odstraněn rozpočtovým opatřením dne 31. 12. 2021.
Chybu nelze napravit.
Zdroj informací:
Výpis oddílu 55 – Požární ochrana a porovnání s rozpočtovými opatřeními č. 1 až 9.
5.
Částka1 400 Kč dle smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330056556 ze dne 19. 7. 2021 nebyla
zaúčtovaná do výnosů roku 2021.
Zdroj:
Výpis účtu 609 a položky 2119 za rok 2021, smlouva o zřízení věcného břemene.
6.
Na zápisu o proškolení inventarizační komise chybí datum. Dle inventarizační zprávy bylo provedeno dne
30. 11. 2021, tj. den před zpracováním plánu inventur a jmenováním inventarizační komise (1. 12. 2021).
K plánu inventur nebyl přiložen seznam inventurních soupisů (§ 5 odst. 3 vyhlášky č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků). V inventarizační zprávě chybí podpisy inventarizační komise (§ 4 odst.
6 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků) a seznam inventurních soupisů (§ 3 odst. 5
vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků).
Nebyl zpracován inventurní soupis účtu 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti (konečný zůstatek činí 100,Kč), 389 - Dohadné účty pasivní (KZ 4 000,- Kč), 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (KZ
1 579 800,46 Kč) a dále účtů 406, 408 a 432.
Zdroj:
Inventarizace majetku a závazků zpracovaná obcí Čučice
Vyhláška o inventarizaci č. 270/20010 Sb.
Celkové hodnocení:
V účetní závěrce za rok 2021 jsou (podle našeho odhadu) aktiva o 0,04 % nižší, výnosy o 0,10 %

nižší a výsledek hospodaření za rok 2021 (zisk) je nižší o 8 tis. Kč, tj. o 2,65 %.
(konec přílohy B)
Vypracovala: Veronika Zejdová
Dne: 16. 6. 2022
Martin Jacko
Starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě: www.cucice.cz

Vyvěšeno: 16. 6. 2022
Sňato:
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 15.6.2022 usnesením č. 121/ZO/2022

