
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BEZDĚKOV 
ZA ROK 2020- NÁVRH 

IČO: 00255220 
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných 
předpisů  
 
 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje v tis. Kč) 
 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Plnění 
k 31.12.2020 

Třída 1 - Daňové příjmy  12.721,00 13.449,45 13.794,18 
Třída 2 - Nedaňové příjmy  1.377,83 1.577,83 1.701,05 
Třída 3 - Kapitálové příjmy  0,00 0,00 132,20 
Třída 4 - Přijaté transfery  854,30 4.213,21 4.007,75 
Příjmy celkem  14.953,13 19.240,49 19.635,18 
Třída 5 - Běžné výdaje  20.882,50 12.032,55 8.662,99 
Třída 6 - Kapitálové výdaje  100,00 9.870,60 9.059,04 
Výdaje celkem  20.982,50 21.903,15 17.722,03 
Saldo: Příjmy - výdaje  -6.029,37 -2.662,66 1913,15 
Třída 8 - financování  6.029,37 2.662,66 -1.913,15 
Přijaté úvěry a půjčky (+)  0,00 0,00 0,00 
Splátky úvěrů (-)  0,00 0,00 0,00 
Prostředky minulých let  0,00 0,00 0,00 
Financování celkem  6.029,37 2.662,66 -1.913,15 
 
  
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 – viz elektronická úřední deska 
www.bezdekov.cz 
  
 
2) Hospodářská činnost obce  
Obec Bezděkov nevede hospodářskou činnost. 
 
 
 3) Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích  
Obec Bezděkov hospodařila v uplynulém roce se schodkovým rozpočtem. Plánované příjmy byly nižší 
než plánované výdaje. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet upraven, rozpočet se po úpravách 
změnil ze schodkového v přebytkový s přebytkem ve výši-1.913,15tis. Kč.  
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce 
ve výkazech rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha.  
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky za rok 2020 jsou dostupné na 
internetových stránkách obce na www.bezdekov.cz v příloze č. 2 návrhu závěrečného účtu.  
Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.  
 
 
4) Hospodaření organizací zřízených či založených obcí  
Obec Bezděkov je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bezděkov, 
Bezděkov čp. 38, IČ 75006065.  
Obec převedla příspěvkové organizaci během roku 2020 příspěvek na úhradu provozních nákladů ve 
výši 700 000,00 Kč. Dotace byla vyčerpána ve výši 701.041,93 Kč. Výsledek hospodaření běžného 



účetního období činí -1.041,93 Kč. Tento zhoršený hospodářský výsledek bude pokryt z rezervního 
fondu. 
 
Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů 
je dostupná na internetových stránkách obce na www.bezdekov.cz a je přílohou č. 3. 
 
 
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně  
Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 3.558.913,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich 
čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce.  
Dotace na výkon státní správy (pol. 4112) ve výši 207.500,00 Kč nepodléhá finančnímu vypořádání se 
státním rozpočtem. Nevyčerpaná část dotace na volby do Evropského parlamentu byla vrácena 
začátkem roku 2021 prostřednictvím KÚPK do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání.  
 
Celkový přehled transferů poskytnutých rozpočty a státními fondy 
 
UZ  Označení účelového transferu  přiděleno Kč  vyčerpáno Kč  
98 193  Dotace na volby do Senátu, zast. kraje  62.000,00 45.383 
98 024  Jednorázový příspěvek obcím- Covid 1.147.500 1.147.500 
bez UZ Dotace na výkon státní správy 207.500 207.500 
14 004 Plzeňský kraj – dotace - Výdaje jednotek SDH 12.375 12.375 
29 014  Dotace–obnova,zajištění a výchova les.porostů 176.337 176.337 

 
bez UZ 
29 030 
bez UZ 
14 984 
17 508 
bez UZ 
bez UZ 

Plzeňský kraj – dotace - oplocenky 
Dotace – zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 
Plzeňský kraj – dotace – oplocenky 
Dotace JSDH – investice 
Podpora rozvoje regionů 2019+ 
Plzeňský kraj – PSOV20 projekty obcí 
Plzeňský kraj 

72.709 
446.262 
12.495 

450.000 
281.735  
390.000  
300.000     

72.709 
446.262 
12.495 

450.000 
281.735 
390.000 
300.000 

Celkem ze státního rozpočtu  3.558.913,00 3.542.296 
 
 
6) Vyúčtování finančních vztahů k ostatním osobám a rozpočtům  
Dotace z rozpočtu obce za rok 2020 byly poskytnuty ve výši  142.850,00 Kč. Rozpis poskytnutých 
dotací je zpracován v tabulce.  
Celkový přehled transferů poskytnutých z rozpočtu obce 
 
Označení účelového transferu  poskytnuto Kč  vyúčtováno Kč  
Plzeňský kraj: neinvestiční dotace na 
dopravní územní obslužnost  

50.930,00  50.930,00 

Město Klatovy – sociální prevence 2.920,00 2.920,00  
Oblastní charita Klatovy – provoz vozidel 10.000,00  10.000,00 
Myslivecké sdružení Koryta-Bezděkov 22.000,00 22.000,00 
SDH Koryta 
SDH Bezděkov 

14.000,00 
15.000,00 

4.000,00 
1.685,00 

Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov 18.000,00 18.000,00 
Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov 
Linka bezpečí, z.s. 

5.000,00 
1.000,00 

5.000,00 
1.000,00 

ZO ČSV Janovice - včelařství 4.000,00 4.000,00 
Celkem poskytnuto z rozpočtu obce  142.850,00  119.535,00 
Dotace poskytnutá Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost byla vyúčtována v roce 2021. Ostatní 
poskytnuté dotace byly vyúčtovány v průběhu roku 2020.   
 



7) Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2020 
 
Účet - název  počáteční stav 

k 1.1. 2020 
zůstatek 

k 31.12.2020 
Komerční banka  3926351/0100  25.504.561,78 24.217.425,53 
Komerční banka 107-7959920247/0100 5.017.611,81 5.019.117,11 
ČNB 94-4419351/0710 971.310,30 3.754.883,30 
 
 
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bezděkov za rok 2020  
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje – Oddělení přezkoumávání 
hospodaření obcí a kontroly – Ing. Marcela Šroubková a Blanka Vilímcová. Přezkoumání bylo 
provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumané písemnosti byly z období: 
1.1.2020 - 31.12.2020. 
Závěr zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 zní:  
Nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§2 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), 
Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3, písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)  
 
Plné znění „Zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020“ je součástí 
závěrečného účtu zveřejněného na stránkách obce na adrese www.bezdekov.cz – příloha č. 4  
 
Přílohy:  
č. 1: Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2020  
č. 2: Účetní závěrka za rok 2020 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)  
č. 3: Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bezděkov za rok 2020 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)  
č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezděkov, IČ: 00255220 za rok 2020  
 
 
 
Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce Bezděkov za uplynulý rok 2020 mohou občané 
obce uplatnit písemně ve lhůtě do 2.6.2021 na adresu: Obec Bezděkov, Bezděkov čp. 7, 339 01  
Klatovy nebo na adrese elektronické pošty obecbezdekov@seznam.cz nebo ústně při jeho 
projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva dne 3.6.2021. 
 
 
Návrh na usnesení:  
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezděkov za rok 2020 s výhradou nedostatků 
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a přijímá následná opatření:  
Účetní jednotka bude důsledně dodržovat zák. č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech ve 
znění pozdějších předpisů v platném znění – termín ihned.“ 
 
 
V Bezděkově, dne 17.5. 2021 
 
Předkládá: Mgr. Xenie Begerl, starostka obce  
 
 
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Bezděkov dne: 19.5.2021  Sejmuto dne:  
 
Vyvěšeno na elektron. úřední desce OÚ Bezděkov dne: 19.5.2021 Sejmuto dne:  
 



 
 


