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Závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2020 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec 
Řícmanice  

 
 
Název:  Obec Řícmanice 
Sídlo: Komenského 68, Řícmanice 664 01 
Právní forma:  obec - územní samosprávný celek 
Předmět činnosti:  stanoveno předpisem, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
IČO:  00374903 
Rozvahový den:  31.12.2020 

I. Organizační struktura 
 

Stručná struktura úřadu: 
Starosta:    Mgr. Libor Slabý od 30.10.2018 
Rada obce: není volena, pravomoc rady vykonává starosta obce 
Úředník obecního úřadu:  Bc. Petra Katolická DiS od 7.7.2015 
Účetní obecního úřadu:   Bc. Eva Valná  od 1.7.2015 
 
 
Zastupitelstvo: 
Starosta:            Mgr. Libor Slabý od 30.10.2018 
Místostarosta:   Ing. Simona Malá od 30.10.2018 
Místostarosta:   Mgr. Zdeněk Alexa od 30.10.2018 
 
Zastupitelstvo obce:   7 členů od 30.10.2018  (Blanka Koutská, Ing. Jan Mařata,  Ing. Filip Švancara, 
MUDr. Taťána Šrámková a starosta a místostarostové  výše uvedení). 
 
Kontrolní výbor od 30.10.2018 

 Předseda: Blanka Koutská 
 Členové:  Ing. Tomáš Hrnčíř, Ph.D., doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. 

 
 
 
Finanční výbor od  30.10.2018 

 Předseda: Ing. Jan Mařata  
 Členové:  Bc. Pavlína Beurskens, Ing. Eva Lišková 

 
 
 
 

 Obec Řícmanice má zřízenu Jednotku sboru dobrovolných hasičů Řícmanice. 
 Obec není členem žádného sdružení a neúčtuje o sdružených prostředcích. 
 Obec má podíl 2,82 % ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o., vklad ve výši 50 000,-Kč 
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(odstraňování a separace komunálního odpadu). 
 Obec není plátcem DPH. 
 Obec má vybudovanou vodovodní síť a kanalizační síť. Ve spolupráci s Dobrovolným 

svazkem obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko byl vybudován hlavní kanalizační sběrač 
napojený na Čistírnu odpadních vod v Bílovicích nad Svitavou. Dokončené vedlejší větve sítě 
kanalizace byly  vloženy do hospodaření Dobrovolnému svazku Vodovody a kanalizace 
Bílovicko, provozovatelem vodovodu a kanalizace je však VAS, a.s., obec nevybírá ani vodné 
ani stočné. 
 

Zřizované vlastní příspěvkové organizace: 
 
Obec má zřízenu jednu vlastní příspěvkovou organizaci školského typu – Mateřská škola Řícmanice, 
okres Brno – venkov, příspěvková organizace, která zahájila provoz dne 1.3.2008. 
 
 
Obec Řícmanice je členem tří dobrovolných svazků obcí (dále DSO): 
 

 DSO Časnýř. 
Hlavním předmětem činnosti DSO Časnýř je budování a údržba cyklostezek. Byla  vybudována 
cyklostezka z brněnských Obřan do Bílovic nad Svitavou. Cyklostezka je dlouhá 3,7 km v jednom 
směru a je součástí mezinárodní dálkové cyklotrasy Jantarová stezka, která vede z Krakova do Vídně 
a   cyklostezka Nad Klajdovkou, kde byla v r. 2019 provedena dokončena oprava k  31.10.2019. 
V roce 2020 byla schválena stavba „Bílovické rozhledny“, realizace stavby se předpokládá od 
4/2021. Obec Řícmanice  v r. 2020 poskytla příspěvek na rozhlednu ve výši 4 200,- Kč, příspěvek na  
Dům přírody ve výši 20 000,-Kč, příspěvek na činnost svazku, provozní náklady, údržbu a provoz 
cyklostezky ve výši 30 700,-Kč a na stavbu cyklostezky částku 61 500,- Kč. 
 
Komentář k závěrečnému účtu dobrovolného svazku obcí Časnýř za r. 2020 je přílohou.  
 
 

 DSO ŠLAPANICKO 
 

Přistoupení k DSO Šlapanicko bylo schváleno na 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice dne 
25.4.2018 , usnesení č.5,  podíl na základním kapitálu činí 1,72%. V roce 2020 uhradila obec členský 
příspěvek ve výši 12 300,-Kč. 
 

 DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko (dále DSO Vak) 
 

Svazek vybudoval pro členské obce Čistírnu odpadních vod v Bílovicích nad Svitavou.  Obec vložila 
předávacím protokolem ze dne 29.6.2010 hlavní kanalizační řad a vodovodní síť do hospodaření 
DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko, převod schválen dne 4.5.2010 usnesením k bodu jednání č. 
10 na 38. Zasedání ZO. Provozovatelem zůstává i pro DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko 
společnost VAS, a.s. 
Vodovod Řícmanice-  roce 2018 bylo schváleno v obci dobudování vodovodní sítě, čerpací stanice a 
vodojemu, předpokládaná výše příspěvku obce: 16 282 628,04 Kč. 
V roce 2018 byl uhrazen příspěvek DSO ve výši 522 000,- Kč a v roce 2019 příspěvek ve výši  
398 000,- Kč a v roce 2020 uhradila obec příspěvek ve výši 2 495 164,90 Kč. 
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Plán příspěvku obce r. 2021 až do r 2027: 
 
Rok 2021 :  2 367 463,14 Kč 

Rok 2022 … 1 750 000,-Kč příspěvek obce Řícmanice svazku splatný k 30.6.2022 

Rok 2023 … 1 750 000,-Kč příspěvek obce Řícmanice svazku splatný k 30.6.2023 

Rok 2024 … 1 750 000,-Kč příspěvek obce Řícmanice svazku splatný k 30.6.2024 

Rok 2025 … 1 750 000,-Kč příspěvek obce Řícmanice svazku splatný k 30.6.2025 

Rok 2026 … 1 750 000,-Kč příspěvek obce Řícmanice svazku splatný k 30.6.2026 

Rok 2027 … 1 750 000,-Kč příspěvek obce Řícmanice svazku splatný k 30.6.2027 

K 31.12.2020 zbývá uhradit příspěvek v celkové výši : 12 867 463,14 Kč 
 
Komentář k závěrečnému účtu dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko za r. 
2020 je přílohou. 
 
Závěrečný účet za předchozí rok 2019: 
Závěrečný účet obce za rok 2019 byl schválen ZO dne 22. 6. 2020 na zasedání zastupitelstva obce usnesením 

č. 94-12/2020. 

 

II. Rozpočtové hospodaření – přehled příjmů a výdajů: 

Rozpočtový výhled: 

Rozpočtový výhled pro období 2022 – 2023 byl projednán na 14. zasedání ZO dne  21.10.2020 
schválen usnesením č. 120-14/2020 pod bodem č. 12. 

 
Rozpočtové provizorium v roce 2020: 
V roce 2020 obec hospodařila  do  2.3.2020 - podle pravidel rozpočtového provizoria, které schválilo 
ZO na svém  zasedání č. 9 dne 18. 12. 2019  usnesením č. 79-9/2019. 

 Z  výdajů rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, 
výdaje na provoz, nutné opravy a údržbu obecního majetku, splátky úvěrů dle platných 
smluv o úvěru. 

 Dále budou z rozpočtu hrazeny výdaje na rozpracované investiční akce přecházející do roku 
2020 z předchozích roků a zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo nebo objednávkami. 
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 Obec bude poskytovat příspěvek své příspěvkové organizaci – Mateřské škole Řícmanice - 
na úhradu veškerých jejich provozních nákladů. 

 Výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, které jsou na straně příjmů pokryty z 
obdržených dotací nebo příspěvků, nejsou omezeny maximálním čerpáním, čerpání je 
určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku. 

Schvalovaný rozpočet: 
Rozpočet obce byl schválen ZO dne 2.3.2020  usnesením č. 85-10/2020 a poté byl neprodleně 
rozepsán v plné platné rozpočtové skladbě pro rok 2020. 
 
Závaznými ukazateli rozpočtu pro naši účetní jednotku jsou: 

 na straně příjmů – položky pro daňové příjmy a obdržené dotace, paragrafy pro ostatní 
nedaňové i kapitálové příjmy, 

 na straně výdajů paragrafy pro běžné i kapitálové výdaje a položka č.5331 par.3111 – 
příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mateřské škole Řícmanice. 

 
 
 
Změny rozpočtu: 
ZO delegovalo na starostu obce pravomoc provádět úpravu  rozpočtu v přijetí dotace  na zasedání č. 
14, dne 21. 10. 2020 usnesením č. 113 -14/2020 pod bodem č. 5 a usnesením č. 114 -14/2020 pod 
bodem 6 bylo schváleno navýšení pravomoci starosty provádět rozpočtová opatření do výše 
300 000,-Kč  to v následujícím rozsahu: 
 

 neomezeně u rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků (příjmů) 
z jiného rozpočtu. Na straně výdajů do výše zapojených příjmů. 

 použít nové, rozpočtem nepředvídané příjmy k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných 
výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu. 
 

 Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje pravomoc starosty provádět jednotlivá rozpočtová 
opatření do výše  300 000,-Kč, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny 
nevyvolávají další nároky na zvýšení celkových výdajů. Každé takto provedené rozpočtové 
opatření musí být následně schváleno na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce. 
 

Celkem bylo v roce 2020 provedeno pět rozpočtových  opatření. 
 
 
Rekapitulace změn a plnění rozpočtu v roce 2020 
 
Tabulka: Rekapitulace změn a plnění příjmů, výdajů a financování v roce 2020  
Příjmy Schválený 

rozpočet 
Rozpočet po 
změnách 

Skutečnost 

Daňové příjmy 11 066 500,00 11 066 500,00 10 367 355,61 

Nedaňové příjmy 2 272 900,00 2 272 900,00 2 841 189,22 

Kapitálové příjmy 0,00 0,00 11 400,00 

Přijaté transfery 221 900,00 3 799 700,00 9 562 759,16 

Příjmy celkem 13 561 300,00 17 139 100,00 22 771 303,99 

Konsolidace příjmů   6 027 866,00 

Příjmy celkem po konsolidaci   16 743 437,99 
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Výdaje Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
změnách 

Skutečnost 

Běžné výdaje 10 008 300,00 10 581 800,00 14 508 035,94 

Kapitálové výdaje 3 553 000,00 6 697 900,00 5 695 466,20 

Výdaje celkem 13 561 300,00 17 279 700,00 20 203 502,14 

Konsolidace výdajů   6 027 866,00 

Výdaje celkem po konsolidaci   14 175 636,14 

    

 

Financování Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
změnách 

Skutečnost 

8115-Změna stavu krát.prostř. na účtech 1 047 500,00 1 188 100,00 -1 542 094,05 

8123-Dlouhodobé přijaté půjčené 
prostředky 

219 800,00 219 800,00 231 203,00 

8124-Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček -1 267 300,00 -1 267 300,00  -1 266 910,80 
8901-Oper.z pen.účtů nemající char.P a V   10 000,00 

Financování celkem 0,00  140 600,00 -2 567 801,85 

 
 
 
 
Komentář k hospodaření v roce 2020 
 

Rozpočet obce skončil jako přebytkový, přebytek ve výši 2 568 tis. Kč  (-220 tis. Kč přijaté 
splátky půjček,  1 267 tis. Kč uhrazené splátky půjčky SFŽP+ jistiny úvěru kanalizace, 1 542 
tis. Kč nárůst prostředků na bankovních účtech). 

 
 

Rozpočet ve výši 13 561 300,- Kč na straně příjmů, 13 561 300,- Kč na straně výdajů, 

splátky úvěrů a půjček ve výši 1 267 300,- Kč. 

Skutečnost činila na straně příjmů po konsolidaci: 16 743 437,99 Kč  a  14 175 636,14 Kč na straně výdajů. 

 

Příjmy: 

Největší podíl příjmů obce představují příjmy z daní (9 788  tis. Kč) a poplatků (579  tis.Kč), přijaté transfery 

ve výši 3 535 tis. Kč. 

Dalším příjmem je pronájem bytů a nebytových prostor (682 tis.Kč) a příjmy z provozu koupaliště (583 tis.Kč), 

nájemné z pozemků, prodej dřeva, zálohy na služby BD č.p. 221 , čtenářské poplatky a ost. nedaňové příjmy 

ve výši : 1 576 tis. Kč. 
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Přijaté dotace v roce 2020 : 

Obec Řícmanice přijala v roce 2020 dotaci na konání voleb do Senátu a zastupitelstva kraje  na pol.  4111 UZ 

98193 ve výši 47 000,-Kč, z dotace byla použita částka 36 564,-Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 10 436,-Kč 

byla vrácena v termínu  na účet  JMK. 

Dále obec přijala dotaci na pol. 4112 v částce 184 100,-Kč na pokrytí výkonů spojených s výkonem veřejné 

správy. 

Obec obdržela dotace: 

 následnou péči o ovocný sad ve výši 44 000,-Kč, ÚZ 00374 (JMK) 

 veřejné  osvětlení-program EFEKT 2 v částce 817 tis. Kč ÚZ 22500 

 jednorázový příspěvek obcím v částce  1 023 tis. Kč ÚZ 98024 

 ex. post  doplatek podílu CZ dotace přeshraniční spolupráce Interreg v částce 38 tis. Kč 

 ex. post SZIF – Turistická lesní stezka v částce 632 tis. Kč ÚZ 89518+89517 

 dopravní automobil pro JSDH v částce 300 tis. Kč  ÚZ 00551 (JMK) a 450 tis. Kč  ÚZ 14984 (MVČR ) 

Výdaje: 

Běžné výdaje  činily v r. 2020 částku  8 480 tis. Kč. 

Kapitálové výdaje činily v r. 2020 částku 5 695 tis. Kč. 

Výdaje se týkaly nákladů na stavbu “Řícmanice vodovod, doplnění“ v součinnosti s Vodovody a kanalizace 

Bílovicko,  náklady na pořízení dopravního automobilu pro JSDH, náklady na stavbu cyklistické stezky a 

rozhledny,  náklady na nákup pozemku. 

Obec Řícmanice pokračuje ve splácení půjčky  SFŽP  ve výši 1 402 tis. Kč na dobudování kanalizace, výše  

čtvrtletní splátky činí 35 tis. Kč,  k 31.12.2020 splaceno 700 960,- Kč,  bude  spláceno do r. 2025  a  úvěru ČS 

ve výši 10 500 tis. Kč , který byl čerpán na akci doplnění  kanalizace v obci, měsíční splátka v r. 2020 byla  94 

tis. Kč za měsíc,  k 31.12. 2020 zůstává splatit částka  ve výši 5 633 tis. Kč a  bude splácen do r. 2025. 

 

Poskytnuté dotace z rozpočtu obce v roce 2020 

 TJ Sokol Řícmanice     20 tis. Kč 

 Sportovní klub Řícmanice, z.s.      20 tis.  Kč 

 SDH Řícmanice      20 tis. Kč 

 Ora et labora o.s.        6 tis. Kč 

 ZO ČSV Bílovice nad Svitavou       5 tis. Kč 

 Junák – český skaut, středisko Axinit Brno z.s.      8 tis. Kč 
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 Kolejová z.s.        5 tis. Kč 

 Unie Roska, z.s.        5 tis. Kč 

Uvedené subjekty tyto dotace použily v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou a následně řádně 

vyúčtovaly v požadovaném termínu. 

Obec v roce 2020 neposkytla žádnému jinému rozpočtu ani organizaci nebo FO z rozpočtu půjčku. 

Obec má zřízenu PO - MŠ Řícmanice, v roce 2020 obec poskytla příspěvek na provoz MŠ ve výši 400 tis. Kč a 

zálohu ve výši 210 tis. Kč na neinvestiční dotaci na akci „Přírodní zahrada Řícmanice“, která byla schválena 

SFŽP pro MŠ Řícmanice  a je realizováno v průběhu let 2020 a 2021. 

Ve financování nebyla přijata v roce 2020 půjčka ani jiná finanční výpomoc. 
 

Hospodaření obce bylo ovlivněno výše zmiňovanými investicemi, které byly  hrazeny z rozpočtu 
obce, dále splátky úvěru  a půjčky. 
 
Příloha: 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“, která je nedílnou 
součástí Závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2020. 
 
 

III. Hospodaření příspěvkové organizace 
 

Název: Mateřská škola Řícmanice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
 
IČO: 75833581 
 
Výnosy celkem:              2 606 572,32 Kč 
Náklady celkem:   2 606 572,32 Kč 
Hospodářský výsledek:                0,00 Kč 
 
V roce 2020 byl poskytnut obcí Řícmanice příspěvek na provoz ve výši 400.000,-Kč.   V roce 2020 
byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek ve výši 64 834,00 Kč -  venkovní učebna- altán pro děti, 
jako dar MŠ. V  roce 2020 byla od obce  poskytnuta polovina předfinancování dotace SFŽP ČR  
v částce 210 tis. Kč na projekt revitalizace přírodní zahrady v areálu MŠ Řícmanice. Neinvestiční 
dotace ze SFŽP ČR činí 85 % z celkových  uznatelných nákladů. Termín dokončení realizace  je 
31.10.2021. 
K 31.12.2020 bylo vyčerpáno 77 377,- Kč.  
 
HV nebyl ke dni sestavení  závěrečného účtu obce schválen – bude schvalován na veřejném zasedání 
spolu se schválením závěrky příspěvkové organizace za rok 2020 v termínu do 30.6.2021. 
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IV. Účty obce v roce 2020 
 

 Obec měla v roce 2020 základní běžný účet u ČS,a.s. číslo 1345044329/0800. 

 

 

 

 

 Druhý bankovní účet u ČNB č.94-12319641/0710 
 
 
Počáteční stav bankovního k 1.1.2020 391 054,06 Kč 
Změna stavu bankovního účtu za období r. 2020 -309 397,24 Kč 
Konečný stav účtu k 31.12.2020 81 656,82 Kč 

 
 Třetí bankovní účet u ČNB č.2006-12319641/0710 
 
 
Počáteční stav bankovního k 1.1.2020 0,00 Kč 
Změna stavu bankovního účtu za období r. 2020                          0,00 Kč 
Konečný stav účtu k 31.12.2020 0,00 Kč 

 
 
 

 Čtvrtý  bankovní účet u Fio banky č. 2901372652/2010 
 
 
Počáteční stav bankovního k 1.1.2020 1 249 585,82 Kč 
Změna stavu bankovního účtu za období r. 2020 1 879 705,58 Kč 
Konečný stav účtu k 31.12.2020 3 129 291,40 Kč 

 
Účty u ČS, a.s. a Fio banky, a.s. jsou vedeny jako transparentní.  
 
 
 
 

 Obec má zřízen jeden peněžní fond – Fond oprav bytového domu č.p. 221 na zvláštním 
bankovním účtu č. 2051718329/0800. Do fondu přispívají jednotliví nájemníci měsíčními platbami 
15,-Kč/m2 na ZBÚ obce a odtud jsou prostředky přeposílány na účet fondu oprav.  
 
Tabulka tvorby a čerpání fondu oprav bytového domu č.p.221 
 

Počáteční stav bankovního účtu k 1.1.2020 8 186 714,37 Kč 

Změna stavu bankovního účtu za období r. 2020       -167 379,81  Kč 

Konečný stav účtu k 31.12.2020 8 019 334,56 Kč 



Stránka 9 z 14 

Účet 419 0200 - "Počáteční stav fondu" k 1.1.2020: 194 850,24 Kč 

 +Příjmy: 

Účet 419 0201- Tvorba  FO  poč. stav k 1.1.2020 : 854 331,96 Kč 

Příspěvek od nájemníků -  "Tvorba fondu oprav": 166 647,12 Kč 

úroky na bankovním účtu: 874,40 Kč 

Účet  419 0201 k 31.12.2020  1 021 853,21 Kč 

 - Výdaje: 

Účet  419 0211 Čerpání FO poč. stav k 1.1.2020  221 520,70 Kč 

 revize HP,kontrola kotlů, spal.cest,popl.banka 28 356,00 Kč 

Účet 419 0211 k 31.12.2020 249 876,70 Kč 

  

PS + Příjmy - Výdaje = KS Fondu oprav (419 02xx): 966 826,75 Kč 

Konečný zůstatek na účtu 236 0200: 966 826,75 Kč 

 
 
Stav účtů 419 souhlasí na stav banky a stav účtu 236 k 31. 12. 2020 
 

V. Dlouhodobý a drobný majetek: 

 
V roce 2020 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek: 
 

- veřejné osvětlení                    1 764 337,- Kč 
- dopravní automobil JSDH         912 272,-Kč 
- veřejná wifi                     403 575,-Kč 
- myčka nádobí pro MŚ       41 342,-Kč    
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Přehled  POZEMKŮ k 31.12.2020 

 
 REKAPITULACE DLE ANALYTICKÝCH ÚČTŮ   
 
ANALYTICKÝ ÚČET                        VÝMĚRA PODÍLU m2   CENA PODÍLU Kč 
........................................................................ 
02xx   LESNÍ POZEMKY-SUMÁRNÍ                     126276        479836.99 
  0200 LESNÍ POZEMKY                             126276        479836.99 
03xx   ORNÁ, ZAHRADY,TTP,RYBNÍK-SUMÁRNÍ           54223       2793574.42 
  0300 ORNÁ, ZAHRADY,TTP,RYBNÍK                   48710       1872592.01 
  0310 ORNÁ, ZAHRADY,TTP,RYBNÍK-ZÁSTAVNÍ PRÁVO     1146         30839.21 
  0320 ORNÁ, ZAHRADY,TTP,RYBNÍK-VĚCNÉ BŘEMENO      4367        890143.20 
04xx   ZASTAVĚNÁ PLOCHA-SUMÁRNÍ                   76168       1191870.34 
  0400 ZASTAVĚNÁ PLOCHA                           51646        946482.95 
  0410 ZASTAVĚNÁ PLOCHA-ZÁSTAVNÍ PRÁVO             2040          8106.74 
  0420 ZASTAVĚNÁ PLOCHA-VĚCNÉ BŘEMENO             22482        237280.65 
05xx   OSTATNÍ POZEMKY-SUMÁRNÍ                     8149         11891.39 
  0500 OSTATNÍ POZEMKY                             8149         11891.39 
........................................................................ 
CELKEM  213                                      264816       4477173.14 
************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 

Ocenění lesního porostu dle č.472/2008 Sb. 

Celková výměra lesní půdy: 126.276 m2 * 57,-Kč/m2 = 7.197.732,-Kč 
(v historických cenách celkem 479.836,99 Kč). 
 

 

   Rekapitulace – zastavený majetek k 31. 12 2020 

 

Zastavené budovy 
Budova č.p. 68 – Obecní dům Účet 021 0210 6 307 510,- Kč 
 

                                                                                   Zastavené budovy celkem: 6 307 510,- Kč 

  

V roce 2020 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek  v celkové hodnotě 125 553,- Kč,  
jedná se o drobný majetek  s dobou použitelnosti delší jak jeden rok a v pořizovací ceně nižší jak 40 
tis. Kč. 
Dále bylo pořízeno drobné vybavení pro hasiče, info tabule a mapy. 
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Přehled a pohyby ROZPRACOVANÝCH INVESTIC: 

Tabulka rekapitulující stav rozpracovaných investic k 31. 12. 2020 

SU AU ORG Podrobný název AU účtu Účetní stav v  Kč 
Inventurní 
stav v  Kč 

042 0002   Komunikace Štuky 321 595,00 321 595,00 

042 0037   Chodník Husova 25 500,00 25 500,00 

042 0210   Parkoviště 82 295,00 82 295,00 

042 0250   Přípojka E.ON-vodojem+vodovod 22 500,00 22 500,00 

042 0252   Stoka B2-1 kanalizace 109 759,10 109 759,10 

042 0230   
Obnova Komunikace-koupaliště+místní 
kom. 10 890,00 10 890,00 

042 0240   Vrt studny+dok., parc.651/17 37 500,00 37 500,00 

Celkem brutto v Kč: 610 039,10 610 039,10 

Korekce v Kč: 0,00 0,00 

Hodnota netto v Kč: 610 039,10 610 039,10 

Celková hodnota rozpracovaných investic na účtech 042 xxxx činí:  610 039,10 Kč. 

. 

VI. Cizí prostředky - úvěry a půjčky: 
 

Obec má dlouhodobý úvěr u ČS, a.s. přijatý v roce 2015 na pořízení doplnění kanalizace v obci. 
Splátky úvěru jsou pravidelné, měsíční, v období od ledna 2016 do prosince 2016 ve výši 30 000,-Kč 
a v období od ledna 2017 do 31. 12. 2025 včetně jsou splátky ve výši 93 888,90 Kč. 

Úroková sazba pro první období platnosti úrokové sazby činí 1,9 %. Období platnosti úrokové sazby 
je pravidelné a jeho délka je 5 let. 

V roce 2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci operačního programu Životní prostředí č. 12131351 úročenou zápůjčku ve  výši 1 402 179,89 
Kč,  úročenou roční úrokovou sazbou 1% na akci „Řícmanice-doplnění kanalizace“. Obec Řícmanice 
splácí fondu  zapůjčené finanční prostředky ve čtvrtletních splátkách po 35 061,00 Kč do zaplacení, 
přičemž první splátka byla uhrazena k 31. 03. 2016. 

 

Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček (v celých Kč): 

Účel půjčky Výše půjčky 
celkem 

Výše dluhu 
k 1.1.2020 

Splaceno 
v roce 2020 

Zůstatek 
dluhu 
k 31.12.2020 

Splatnost 
půjčky 

Půjčka SFŽP –
Kanalizace 

1 402 179,89   841 203,89 140 244,00 700 959,89 Splátky  
od 3/2016 
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Úvěr Česká 
spořitelna-Kanalizace 

10 500 000,00 6 759 999,60 1 126 666,80 5 633 332,80 Splátky od 
1/2016 

 

Půjčky poskytované nájemníky bytového domu č.p. 221: 

Obec splácela  hypotéční úvěr na pořízení bytového domu. Tato část dluhové služby je  smluvně 
zajištěna poskytováním půjček od nájemníků bytového domu. Celková výše splátek je 12 365 389,- 
Kč. Jedná se o nevhodné řešení situace a nevhodně uzavřené smlouvy s nájemníky, neboť obec 
přijaté prostředky od nájemníků již nikdy nebude vracet, ale tyto přijaté prostředky se na konci 
smluvního vztahu započtou do kupní ceny jednotlivých bytů. Ve skutečnosti se tedy nejedná o 
závazek, který by obec musela v budoucnu splácet. Při zahrnutí těchto půjček do výpočtu ukazatele 
zadluženosti obce by došlo k jeho výraznému zkreslení. 

V roce 2020 se tak stala příjmem rozpočtu obce suma 231 203,- Kč. Konečný stav celkové výše 
půjček poskytnutých nájemníky bytového domu k  31. 12. 2020 činí  12 298 244,60 Kč. Zbývá 
doplatit částka 67 144,40 Kč. 

 

VII. Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020 
 
Dne 30. 11. 2020 byl vydán starostou obce Mgr. Liborem Slabým  Plán inventur na rok 2020. 
Inventarizace se řídila vnitřní směrnicí o provedení inventarizace. Fyzické inventury byly zahájeny  
2. 12. 2020, ukončení fyzických  i dokladových inventur 31. 01. 2021.  Inventarizace proběhla řádně, 
podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost, dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav 
majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek, které jsou popsány v inventarizačních 
soupisech. 

VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020  
 

I. Při přezkoumání hospodaření obce Řícmanice za rok 2020: 
 

byly zjištěny chyby a nedostatky 
uvedené v ustanovení §10 ods.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření a to : 

 
Nedostatky, spočívající ve spáchání přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních 
rozpočtů 

- Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebyl zveřejněn 
v souladu se zákonem. 

Nedostatky, spočívající v porušení povinnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy 
- Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem 

zastupitelstva 
byly zjištěny chyby a nedostatky, 

které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3  písm. c) zákona o přezkoumání 
hospodaření a to: 
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- Zadavatel nezveřejnil  na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. 
 

  
II. Upozornění na  případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 
 

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Řícmanice, okres Brno-
venkov 

IX. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:  
 

 Obec Řícmanice účtuje v soustavě podvojného účetnictví v plném rozsahu. 
 Obec Řícmanice zpracovává a vede účetnictví a veškerou agendu úřadu na programu MUNIS 

Triada. Veškeré výstupy z účetnictví, včetně účetních deníků a hlavní knihy analytické 
evidence, jsou tedy v elektronické formě. 

 O zásobách účtuje obec způsobem „B“. 
 Ceniny vede na účtu 263 xxxx. 
 Zálohy poskytnuté účtuje obec na účtech 314 s příslušnou analytikou. Proúčtování záloh do 

nákladů je účtováno po obdržení daňového dokladu. 
 Zálohy přijaté účtuje u jejich přijetí na účtu 324 xxxx. Jedná se především o zálohy na služby 

od nájemníků bytového domu, které jsou vyúčtovávány následující rok po obdržení všech 
daňových dokladů a zálohy na vodoměry od občanů při zřizování přípojek na vodu. 

 Obec Řícmanice účtuje pořízení drobného hmotného majetku (dále DDHM) od 500,-Kč do 
40.000,- Kč včetně a drobného nehmotného majetku od 2 000,-Kč do 60.000,-Kč včetně. 
DDHM pod hranicí obec vede v operativní evidenci na podrozvahových účtech. 

 Zastavený majetek je evidován odděleně od majetku nezastaveného s pomocí čísla 
organizačního na příslušném majetkovém účtu. 

 Obec má podrozvahovou evidenci, v níž zachycuje: 
o DDHM  vložený do hospodaření Dobrovolnému svazku obcí Vodovody a kanalizace 

Bílovicko je evidován v podrozvaze na účtu 909 v analytickém členění. 
o Dále je v podrozvaze účtováno o podmíněných pohledávkách a závazcích. 

 
Přílohy Závěrečného účtu obce jsou nedílnou součástí závěrečného účtu obce: 
 

1) 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 

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 
3) Komentář k závěrečnému účtu dobrovolného svazku obcí Časnýř za r. 2020 – v době 

vyvěšení návrhu závěrečného účtu nebyl vypracován 
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4) Komentář k závěrečnému účtu dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace 
Bílovicko za r. 2020 – v době vyvěšení návrhu závěrečného účtu nebyl vypracován 

5) Zpráva o výsledku hospodaření, inventarizační zpráva a návrh závěrečného účtu DSO            
          Šlapanicko za r. 2020 

Dalším podkladem pro sestavení závěrečného účtu:  
Inventarizace ke dni 31. 12. 2020, Rozvaha k 31. 12. 2020 
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2020, Analytická rozvaha k 31. 12. 2020, účetní závěrka příspěvkové 
organizace MŠ Řícmanice za rok 2020, Zápisy z jednání zastupitelstva obce Řícmanice. 
 

Sestavila: Bc. Eva Valná 

 
 
V Řícmanicích  dne 14. 06. 2021      Mgr. Libor Slabý  
                                                                                                                          starosta obce 
         

 

        

Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce: 

Vyvěšeno:    Sňato: 

 


