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Schválený  závěrečný účetu obce Otovice za rok 2020 
 

(dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., a zákona o rozpočtových pravidel územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.) 

I. 
1) Výsledek hospodaření za rok 2020 
             
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění včetně dotací a finanční stav na  účtech.                                   
 Schválený 

rozpočet  v Kč     
Upravený 
rozpočet  v Kč   

Skutečnost v Kč         % plnění 

Příjmy   11 427 700,00 13 124 331,00 18 079 344,52 137,75 
Výdaje  12 892 460,00  17 737 754,00  11 894 322, 43 67,06 
 
Financování 
Dlouhodobé financování z tuzemska 
 Schválený rozpočet  

v Kč     
Upravený 
rozpočet  v Kč   

Skutečnost v Kč         % plnění 

Uhrazené splátky 
dlouhodobých 
finančních půjčených 
prostředků (pol.  8124) 

-1 200 000 -600 000 -560 713 93,45 

Změna stavu 
krátkodobých 
finančních prostředků 
na bankovních účtech   
( pol. 8115) 

3 006 650,00 5 213 423,00 -5 626 945,39                  -107,93 

Operace z peněžních 
účtů- opravné položky 
k peněžním operacím 

0 0 2 636,30 0 

Celkem financování  1 464 760,00 4 613 423,00 -6 185 022,09 -134,07 

 
Pozn. z původně plánovaných výdajů fin. prostředků z naspořených prostředků minulých let nebyly použity 
k platbě výdajů žádné finanční prostředky, protože příjmy v roce 2020 byly vyšší než celkové výdaje. Na 
bankovní účet přibyli za rok 2020 finanční prostředky z příjmů ve výši Kč 5 626 945,39. 
 
(Zvýšení stavu prostředků=snížení financování) 
(Snížení stavu prostředků=zvýšení financování) 
 
Plnění rozpočtu za období 1-12/2020  je vykázáno ve výkazu   FIN 2-12 včetně zapracovaných rozpočtových 
opatření. Rozpočet byl schválen v příjmech podle jednotlivých seskupení položek a výdaje podle 
rozpočtových paragrafů.  
 
Splátky úvěrů v roce 2020:  
 
Sportovní areál – výstavba         

-  úvěr z roku 2009 – v roce 2020 byla splacena poslední částka ve výši Kč  560 713,- 
 
Základní běžné účty 
Stav k 01.01.2020                                                  17 717 672,42 Kč 
Stav k 31.12.2020                                                  23 234 496,38 Kč 
Změna stavu dlouhodobých prostředků            -5 516 823,96 Kč                
 
Běžné účty fondů – fond pro půjčky na rekonstrukce nemovitostí 
Stav k 01.01.2020                                                  303 971,57 Kč 
Stav k 31.12.2020                                                  414 093,00 Kč 
Změna stavu dlouhodobých prostředků           -110 121,43 Kč                            
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Poskytnuté transféry neinvestiční a investiční  neziskovým a podobným organizacím: 
DSO Region Karlovarský venkov – Oprava, činnost a provoz 
zametače  

100 000,- Kč 

Svaz měst a obcí                                     4 900,- Kč 
Sdružení Krušné Hory Západ 9 200,- Kč 
MAS Krušné Hory západ 6 300,- Kč 
Neinvestiční transfer na provoz ZŠ a MŠ 650 000,- Kč 
Neinvestiční dotace -  SK Kontakt Karlovy Vary, plavecké 
závody postižených 

15 000,- Kč 

Neinvestiční dotace pro Klub stolního tenisu 10 000,- Kč 
Neinvestiční dotace pro Linku bezpečí – provoz linky 2 000,- Kč 
Neinvestiční dotace pro Nohejbal Otovice 10 000,- Kč 
Neinvestiční dotace pro juniorského sportovce ve stolním tenisu 6 000,- Kč 
Neinvestiční dotace pro juniorského sportovce ve střelbě 10 000,- kč 
Neinvestiční dotace pro Pavla Andrejkivová Ladara s.r.o. 5 000,- Kč 
Neinvestiční dotace pro Sortovní klub vozíčkářů Sharks, z.s. 20 000,- Kč 
Finanční dar pro  záchrannou stanici pro ptáky DROSERA 5 000,- Kč 
Finanční dar na dějepisnou soutěž gymnázií ČR a SR 3 000,- Kč 
 
Příjmy a výdaje dle tříd jsou  uvedeny v příloze.  
 
Komentář k výsledku hospodaření 
Rozpočtové hospodaření obce se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo 
obce schválilo dne 27.11.2019, usnesením ZO č. 84/19. Schválený rozpočet byl 
k 31.12.2020 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami obce, nebo vyvolány 
z úrovně centrálních orgánů ČR. 
Daňové příjmy  byly oproti předpokladu naplněny na 137,55 %. 
Nedaňové příjmy  byly naplněny oproti předpokladu na 143,08 %. 
Kapitálové příjmy nebyly předpokládány, uskutečnily se ve výši  639 850,- Kč. 
 
Výdaje byly oproti plánovaným nižší, běžné výdaje tvořily 80,46 % předpokládaných, kapitálové 
výdaje tvořily 67,06% . 
 
2) Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci 
 
 Fyzická a dokladová inventura proběhla v období od 31.12.2020  do  30.1.2021    
 Inventarizační zpráva a byl vyhotoven a podepsán dne 31.1.2021 
 Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci za rok 2020 – viz příloha. 
 
2.1. Pohledávky:   
Smlouvy za popelnice 46 903,- Kč 
Sociální půjčky 0,- Kč 
Dlužné nájemné za  nebytové prostory a pozemky 6 360,- Kč  
Změna územního plánu 10 539,- Kč 
Dlužné nájemné za byty a vyúčtování služeb 32 794,- Kč 
Odběratelé  129 307,- Kč 
Poplatek za psi  3550,- Kč 
 
2.2. Závazky 
Dodavatelé 186 493,99 Kč 
Zaměstnanci 213 286,00 Kč 
Zúčtování se státními institucemi(soc. zdrav. Poj.) 86 920,- Kč 
Daně 34 536,- Kč 
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2.3. Majetek 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek- návrh 
znaku a praporu 

10 000,- Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek (Budovy, stavby)- 
fyzický stav 

82 123 118,29 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek (přístroje a 
zařízení) 

18 112 457,41 Kč 

Samostatné movité  soubory majetku 1 674 609,93 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek-územní plán 817 442,00 Kč 
 
3) Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a obcí 
 
Obci byly poskytnuty tyto dotace podléhající finančnímu vypořádání: 
Název dotace poskytnuto čerpáno 
Dotace na volby do zastupitelstva Karlovarského kraje 31 794  Kč 31 794  Kč 
  
Obci byly poskytnuty tyto dotace nepodléhající finančnímu vypořádání: 
Název dotace poskytnuto 
Neinvestiční transfer na všeobecnou správu 205 300,- Kč 
Neúčelový kompenzační bonus 1 187 500,- Kč 
 
4) Půjčky obyvatelům – v roce 2020 byla  poskytnuta  půjčka  na rekonstrukce  
    nemovitostí občanům obce  ve výši Kč 200 000,- 
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

Zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Otovicích a plném rozsahu zveřejněna na internetové 
úřední desce  
Kontrolu hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly za období 1.1. – 
31.12.2020 ve dnech 5.112020 a  28.4. -11.5.2021. 

Ve zprávě jsou uvedeny nedostatky:  
Obec Otovice nepřijala opatření k nápravě třech  chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě z 
přezkoumání hospodaření obce Otovice za rok 2019: 
 
V závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly zjištěny nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. c zákona 
420/2004 Sb.: 
c4  -  porušení povinnosti   

• Nebyla přijata opatření v plném rozsahu k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nejpozději do 15 dnů od projednání 
závěrečného účtu. 

c5  -  neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky   
 
V Otovicích dne 24.5.2021 
 
Občané své připomínky k závěrečnému účtu mohou uplatnit písemně do 23.6.2021 nebo ústně na zasedání 
zastupitelstva obce dne 23.6.2021 
 
Příloha č. 1 – tabulkové přehledy závěrečného účtu 
Příloha č. 2 -  Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020 
 
 
Vyvěšeno: 29.6.2021 
 
 
Sňato:  ………………………. 
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Příloha č. 1  Návrhu závěrečného účtu obce Otovice za rok 2020 
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