
 
 Č.j. OÚ/488/20        

                                      Závěrečný účet obce Úherce za rok 2019 

Obec Úherce, se sídlem: K Mexiku 94, Úherce, okr. Plzeň-sever, IČO:00258601 
 

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

 

Obec hospodařila dle Rozpočtu obce Úherce na rok 2019 schváleného Zastupitelstvem obce dne 12.12.2018 

usnesením č.137/18. Zastupitelstvem obce bylo k tomuto rozpočtu schváleno 14 rozpočtových změn. 
 
 

 
 

 

 
 

Na základě účetní uzávěrky vykazuje obec k  31. 12. 2019 

příjmy po konsolidaci:   11 100 504,16,-  

výdaje po konsolidaci:      9 826 757,22,-   
 

 

 

 

 

Uvedené údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 jsou v tis. Kč. 

 Schválený  

rozpočet 

Rozpočet  

po změnách 

Výsledek 

od počátku roku 

% plnění  

rozpočtu 

po změnách 

Třída 1–Daňové příjmy 7 199,00 7 750,00    8 132,22 104,9 
Třída 2-Nedaňové příjmy 2 114,00 2 145,00    1 658,99 77,3 
Třída 3-Kapitálové příjmy    14,00     14,00          0,00  
Třída 4-Přijaté transfery    0,00  1 309,30      14 545,31      ****  
Příjmy celkem  9 327,00 11 218,30  24 336,51 216,9 
Příjmy celkem po konsolidaci  9 327,00 11 218,30   11 100,50 98,9 
Třída 5-Běžné výdaje 8 723,00 8 978,00  18 978,00 211,4 
Třída 6-Kapitálové výdaje 6 950,00  7 085,00  4 084,76 57,7 
Výdaje celkem   15 673,00  16 063,00 23 062,76 143,6 
Výdaje celkem po konsolidaci 15 673,00  16 063,00 9 826,76 61,2 
Saldo: příjmy – výdaje po 

konsolidaci 
  -6 346,00  -4 844,70 1 273,75  

Třída 8 – Financování     6 346,00   4 844,70 - 1 273,75  
Přijaté úvěry a půjčky  0       0 0  
Financování celkem po konsolidaci   6 346,00   4 844,70 1 273,75  

 
 

Třída 1-Daňové příjmy 
Některé daňové příjmy byly s ohledem na schválený rozpočet na rok 2019 překročeny, jedná se 

o daně z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, daně z nemovitých věcí a odvod za odnětí půdy  

ze zemědělského půdního fondu. 
 

Třída 2-Nedaňové příjmy 
Příjmy jsou zejména z pronájmu majetku, pozemků, bytů, z prodeje dřeva, ze zpětného odběru odpadů,  

za zřízení věcného břemene na pozemku obce, z příjmů z úroků. 
 

Třída 3 – kapitálové příjmy  
Jedná se o příjem z prodeje pozemku ve výši 14 000,- při prodeji bylo postupováno v souladu  

se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích.  
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Třída 4-Přijaté transfery  

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním 

fondům a národnímu fondu a jiným rozpočtům  
Uvedené údaje jsou v Kč 

Poskytovatel + účel                                                                       poskytnuto   čerpáno       vráceno 
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -  
na výkon státní správy 

80 300,-         80 300,- 0,- 

Neinvestiční přijaté transfery ze Všeobecné pokladní správy 

státního rozpočtu – Dotace na volby do Evropského parlamentu  
29 000,-  13 738,- 15 262,- 

Plzeňský kraj  
Investiční přijaté transfery od krajů z dotačního titulu „PSOV PK 

2019 – projekty obcí“ – na akci: Úprava vrchní části návsi Úherce, 

II. etapa.  

1 200 000,- 1 200 000,- 0,- 

celkem 1 309 300,- 1 294 038,- 15 262,- 
 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 1 309 300,-. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání  

v průběhu roku 2019 je uvedeno výše v tabulce. Všechny dotace podléhající vyúčtování byly řádně 

vyúčtovány. Nevyužitá část dotace na volby do evropského parlamentu byla dne 6. 1. 2020 ve výši 15 262,-  

vrácena na účet Plzeňského kraje. 

Převody z rozpočtových účtů činí 13 236 005,00,-. 

          

Třída 5 - Běžné výdaje 
Celkové výdaje byly oproti schválenému rozpočtu sníženy. Ke snížení výdajů došlo zejména u položek: 

výdaje na lesní hospodářství, opravy a udržování silnic a komunikací – nebylo provedeno položení vrchní 

vrstvy asfaltu na stávající komunikaci v ul. Topolová, komunální služby a územní rozvoj - nebyla 

dokončena parcelace za bytovkami západ, výdaje pro SDH Úherce. 

Výdaje dále činí např. výdaje na opravy a údržbu rybníka na Návsi, na hospodaření v lesích, na neinvestiční 

transfer Mateřské škole Zbůch a Městu Nýřany, na komunální služby a péči o veřejnou zeleň, na bytové 

hospodářství, na údržbu a energii veřejného osvětlení, na odpadové hospodářství, na provoz SDH, na 

činnosti knihovnické, na kulturní akce obce pro děti i dospělé, na část projektu Parcelace za bytovkami 

západ, na údržbu hřbitova. Dále jsou zde výdaje na činnost místní správy a Zastupitelstva obce.  

 

V tom zahrnuto: 

Neinvestiční transfery organizacím: 

– Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích……….300 000,-  

– Koloniál Na Výsluní, Úherce ……………………………100 000,- 

Neinvestiční transfery obcím: 

- Mateřská škola Zbůch……………………………………..100 000,- 

- Město Nýřany ……………………………………………..24 000,- 
 

Dary finanční: 

Dary obyvatelstvu včetně příspěvku na obědy…………. ………..49 670,52,-  

Dar Stodské nemocnici, a.s. …………..………….………………. 5 000,- 

Dar společnosti Linka bezpečí, z.s…………………………………1 000,- 

Dar Hornicko historickému spolku ZUD, Zbůch…………………..14 000,- 

Dar Českému rybářskému svazu Líně………….……….…………...5 000,- 

Dar Rybářskému spolku Úherce………………….…….…….…..….7 000,- 

Dar SDH Úherce - finanční…………………………………….…..10 000,-   

Dary věcné: 

Dary obyvatelstvu ……………………………………….…………67 519,- 
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Třída 6-Kapitálové výdaje 
Výdaje byly oproti schválenému rozpočtu podstatně sníženy -  stavba silnice – prodloužení ulice Topolová 

nebyla uskutečněna celá, vyvýšená křižovatka K Mexiku – nerealizováno, provoz veřejné silniční dopravy – 

nedošlo k pořízení dvou autobusových čekáren v ulici Hlavní, využití volného času dětí a mládeže – nedošlo 

k výstavbě nového víceúčelového hřiště a inline dráhy, nepokračovalo se v pořízení nového územního plánu 

obce.  

Výdaje činily zejména: úprava vrchní části návsi – II. Etapa, část projektové dokumentace na víceúčelové 

hřiště  + inline dráha. 
 

Saldo: příjmy – výdaje  

Výsledek hospodaření  k 31. 12. 2019  činil :  1 273 746,94,- 
   
Přijaté úvěry a půjčky 
Obec nepřijala a neposkytla v roce 2019 půjčky, nevratné finanční výpomoci ani úvěry. 
 

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31. 12. 2019, údaje jsou uvedeny v Kč 
018-drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

    ■ Bez obratu 
           
019-ostatní dlouhodobý nehmotný majetek    

    ■ Bez obratu     
 

021-stavby (dokončené) 

    ■ Bez obratu  

                                       

022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí    
    ■ Přírůstek:   :           ▪   48 338,-         poplachové zařízení SDH – dar pod Obce Tlučná 

                                      ▪     4 030,-         2 ks kartáč k multione  

                                      ▪     9 869,99,-    hrazda k vidlím k multione  

                                      ▪  16 599,99,-     vidle k multione  
                                                        
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

    ■ Přírůstek:               ▪    4 990,-        akuvrtačka 

                                      ▪    4 563,-        kancelářská židle  

                                      ▪    3 506,-        kancelářská židle  

                                      ▪    7 800,-        2 x monitor  

                                      ▪    7 543,-        sekačka hřbitov 

                                      ▪  12 279,-        počítač Dell optiplex - starosta 

                                      ▪  14 478,-        počítač Dell optiplex - úřad 

                                      ▪  13 083,-        koše na psí exkrementy 2 ks  

                                      ▪    8 800,-        venkovní knihovna  

                                      ▪  12 000,-        dřevěná nástěnka u kostela 

                                      ▪  17 205,-        betonové lavičky 4 ks   
  

     ■ Úbytek :                ▪    7 200,-       počítač starosta   

                                      ▪   33 612,-      počítač úřad 

                                      ▪   14 259,-      fotoaparát Olympus    
   
031 – Pozemky 

■ Přírůstek:  ▪  117,-      nový pozemek po digitalizaci pozemků 

■ Úbytek:     ▪  117,-      vydržení pozemku  

                                        

 032 – Kulturní předměty 

■ Bez obratu                    
  
036  – Majetek určený k prodeji 

■ Úbytek:     ▪  13 050,-   vyřazení prodaného pozemku 
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041 –  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

■ Bez obratu  
 

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    
■ Přírůstek:  ▪  3 935 352,50,-        úprava vrchní části návsi II. etapa 

                               1 608,-             chodníky při prodloužení ul. Topolová   

                     ▪       75 000,-             část projektu víceúčelové hřiště + inline dráha 

                     ▪         4 300,-             část stavby autobusové zastávky Náves 

                     ▪       24 000,-             parcelace za bytovkami západ – územní rozhodnutí na infrastrukturu 

                     ▪         6 000,-             prodloužení komunikace Topolová 

■ Úbytek :    ▪     409 360,-             zmařená investice – Revitalizace návsi  

                                                                                 

052 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    
■ Úbytek :    ▪   8.200,-      vyúčtování zálohy na pořízení VB-křižovatka Topolová - Hlavní                      

 

069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek 

      - bez obratu 

                                                                                                                                                            

Zůstatky účtů k 31. 12. 2019 v Kč 

běžné účty :                15 901 399,14,- 

hotovost pokladny:            37 496,00,- 

celkem :                      15 938 895,14,- 
 

Úplné znění závěrečného účtu a podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů , 

o hospodaření  a o dalších finančních operací  Obce Úherce za rok 2019 
- jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Úherce a dostupné dálkovým přístupem na www.obecuherce.cz  

v sekci úřední deska –  Závěrečný účet Obce Úherce za rok 2019 + přílohy:  

1. Výkaz o plnění rozpočtu 

2. Výkaz rozvaha 

3. Výkaz zisků a ztráty  

4. Příloha účetní závěrky 

5. Inventarizační zpráva Hlavní inventarizační komise 

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce za rok 2019 
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce za rok 2019   
Dne 23. 01. 2020 bylo provedeno přezkoumání hospodaření Obce Úherce za rok 2019 pracovníky Krajského 

úřadu Plzeňského kraje. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 

Závěr zprávy: 

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky  

    Nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

b) při dílčím přezkoumání za rok 2019 

    Dílčí přezkoumání nebylo provedeno 
 

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce za rok 2019 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce za rok 2019 

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.  

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce za rok 2019 

Byly zjištěny dle §10 odst.4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.  následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku..……………………..1,66% 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku…………………………..1,51%  

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku……..0 %     
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Byl zjištěn dle §10 odst.4 písm.c) následující dluh územního celku: 

Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou 

odpovědnost je nulový. 
 

Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce za rok 2019 je nedílnou součástí 

Závěrečného účtu Obce Úherce za rok 2019 a je k nahlédnutí na Obecním úřadě Úherce a dostupné 

dálkovým přístupem na www.obecuherce.cz v sekci úřední deska – Závěrečný účet Obce Úherce za rok 

2019 + přílohy.  

                                                                                                                                             

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl projednán finančním výborem dne 12. 5. 2020 – bez připomínek. 

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce Obce Úherce v písemné podobě i 

v elektronické podobě – úplné znění, a to od 12. 5. 2020 do 28. 5. 2020. 
 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohli občané uplatnit písemně do doby projednávání závěrečného 

účtu na veřejném jednání zastupitelstva obce konaného dne 28. 5. 2020, nebo ústně při jeho projednávání – 

žádné připomínky nebyly podány.  

                                                                                                                                                   

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl projednán na veřejném jednání zastupitelstva obce Úherce 

dne 28. 5. 2020 a schválen usnesením č. 40/20 – bez výhrad.   

 

Vypracovala: Jana Tomanová Hanusová, hlavní účetní obce 

 

 

V Úhercích dne:  12. 6. 2020 

 

Vlastimil Blažek, starosta obce 

 

Jana Tomanová Hanusová, hlavní účetní obce 

 

 

        

Vyvěšeno v elektronické podobě: 12. 6. 2020                   Sejmuto v elektronické podobě: 1. 7. 2021 
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