SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BLAŽIM
ROK 2019
Dne 18. 12. 2018 usnesením č.07/2018 dle § 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
a § 4 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl rozpočet
obce Blažim na rok 2019 projednán a schválen zastupitelstvem obce ve výši příjmů
7.662.700,00 Kč, výdajů ve výši 9.585.192,00 Kč a financování ve výši 1.922.492,00 Kč.
Rozpočet pro rok 2019 je schodkový. Schodek ve výši 1.922.492,00,00 Kč je kryt
nahospodařenými prostředky z minulých let.
Rozpočet pro rok 2019 a závěrečný účet obce za rok 2018 byly vhodným způsobem zveřejněny
před projednáním v zastupitelstvu obce, což je v souladu s ustanovením § 11 a 1 zákona č.
250/2000 Sb. a § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
 Hlavní část rozpočtu obce Blažim jsou příjmy ve výši 5.259.235,91 Kč, které tvořily
prostředky v rámci podílu na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení daní, vlastní nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 2.494.214,82 Kč a transfery
(dotace) 1.048.492,50.
 Schválený rozpočet pro rok 2019 byl upravován dle § 16 odst. 2, 3 zákona č. 250/2000 Sb.
prostřednictvím 10-ti rozpočtovými opatřeními. Poslední rozpočtové opatření bylo schváleno
zastupitelstvem obce Blažim dne 13. 12. 2019 a je o nich vedena evidence podle časové
posloupnosti. Celkový objem upraveného rozpočtu ke dni 31.12.2019 činil v celkovém
absolutním objemu výdaje ve výši 12.243.321,46 Kč , příjmy ve výši 8.801.943,23 Kč a
financování v objemu – 3.441.378,23 Kč. Rozpočtové hospodaření obce za rok 2019
vykazuje pasivní výsledek hospodaření - převaha výdajů nad příjmy v celkové výši
3.441.378,23,00 Kč. V oblasti hospodaření s majetkem obec provedla obec akce: „Změna
topného systému v bytových domech obce Blažim (elektrokotle); Zřízení sběrného dvoru –
spolufinancováno Ústeckým krajem; Výměna elektrických rozvodů ve společných prostorách
bytových domů 90, 92, 98 a 100 obce Blažim; Výstavba chodníků v obci – spolufinancováno
ministerstvem pro místní rozvoj.
 Ke dni 31. 12. 2019 je zůstatek finančních prostředků na účtech obce Blažim 2.19.066,90
Kč a na pokladně 69.353,00 Kč.

 V roce 2014 došlo k zapůjčení finančních prostředků ve výši 1.500.000,00 Kč bez zajištění
od Komerční banky a.s., které byly použity na akci Rekonstrukce a modernizace VO v obci
Blažim ( smlouva o dílo ze dne 16. 7. 2014 ve výši 1.620.432,00 Kč bez DPH). Zůstatek
k 31.12.2019 – 147.608,90 Kč
 V roce 2019 došlo k zapůjčení finančních prostředků ve výši 2.800.000,00 Kč bez zajištění od
Komerční banky a.s., které byly použity na akci Výměna topného systému v bytových
domech a výměna elektrických rozvodů ve společných prostorách bytových domů ve
vlastnictví obce Blažim.Zůstatek k 31.12.2019 – 2.681.680,00 Kč.
Závazek obce Blažim ke dni 31. 12. 2019 činí celkem 2.829.288,90 Kč
 V rámci upraveného rozpočtu došlo k navýšení dotačními příjmy o částku 1.048.492,50
Kč a to o dotace na mzdy pracovníků VPP ze státního rozpočtu (757.882,50 Kč),dotace ze
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státního rozpočtu na správu (65.400,00 Kč) a dotace na volby (29.000,00 Kč), investiční a
neinvestiční dotace od Ústeckého kraje – 196.210,00 Kč – obnova místní komunikace –
ministerstvo pro místní rozvoj.
 Vrámci upraveného rozpočtu došlo k navýšení finančními dary ve výši 24.000,00 Kč od:
(Jednota spotřební družstvo Rakovník 5.000,00 Kč na ELDORÁDO 2019; Kabel spoj s.r.o.
na propagaci reklamy při akcích pořádaných obcí Blažim – 10.000,00 Kč; Josef Brabec
AMIGO – 5.000,00 Kč na ELDORÁDO 2019; ČEZ a.s. – 30.000,00 Kč na reklamu a
propagací Blažimského Eldoráda 2019.
 Dosažený výsledek hospodaření obce – účetní výkazy k 31. 12. 2019:
Rozpočet v Kč

NÁZEV

Schválený
Příjmy celkem
po konsolidaci
Výdaje celkem
po konsolidaci
Saldo příjmů a
výdajů po
konsolidaci
Financování
celkem po
konsolidaci

Výsledek od
počátku

% RS

% RU

Upravený

7.662.700,00

8.926.310,00

8.801.943,23

114,87

98,61

9.585.192,00

12.837.763,00

12.243.321,46

127,73

95,37

-1.922.492,00

-3.911.453,00

-3.441.378,23

179,01

87,98

1.922.492,00

3.911.453,00

3.441.378,23

179,01

87,98

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem pro obec vyplynula povinnost odvodu
finančních prostředků do státního rozpočtu ve výši / viz tabulka /
Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí
a k jiným rozpočtům

Ke dni konečného přezkoumání: 31. 12. 2019
Účelový
zdroj

Příjmová
položka

Poskytnuto v Kč

Čerpáno v Kč

Rozdíl v Kč

00101

4122

Obnova místní komunikace

196.210,00

196.210,00

0,00

00271

4122

Nákup kompostérů pro občany

181.016,00

181.016,00

0,00

13101
17016

4116
4116

Mzdy VPP
Výstavba chodníků

698.436,00
59.536,50

698.346,00
59.536,52

0,00
0,00

Titul
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98348

4111

Volby do Evropského parlamentu

29.000,00

12.784,00

16.216,00

Hledisko přezkoumání dle § 3, odst. c) zákona č.420/2004 Sb.
Dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití
kontrolováno z těchto předložených dokladů:
(prověřováno z hlediska uvedení účelu na dokladech, správného zaúčtování, označení příjmů i
výdajů účelovým znakem, finančního vypořádáni)





Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP
vyúčtování jednotlivých účelových zdrojů
Sestava příjmů a výdajů jednotlivých účelových zdrojů
Výpisy z bankovních účtů

Rozpis příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby je uveden ve výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územního samosprávného celku a dobrovolných svazků obcí FIN 2 – 12 M ke dni
31.12.2019.
Závěr:
Starosta obce Blažim ve smyslu § 20 odst. 3 zákona 367/1990 Sb., nechal na základě žádosti
přezkoumat hospodaření obce za rok 2019, které bylo provedeno ve dnech 29. 11. 2019 a 27. 03.
2020 pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Předmětem přezkoumání bylo podle
ustanovení § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů hospodaření
podle rozpočtu hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem obce.
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních
výkazech je odpovědný starosta obce jako jeho statutární orgán. Naší úlohou je vyjádřit na
základě provedeného přezkoumání názor na přezkoumávané hospodaření a jeho zobrazení
v účetních a finančních výkazech.
Přezkoumání bylo provedeno dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky č. 41/2002 Sb., přezkoumání a hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí v platném znění. Tyto směrnice požadují, aby bylo přezkoumání
naplánováno a provedeno tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že předmět přezkoumání
neobsahuje významné nesprávnosti. Přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem
provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací o přezkoumávaných skutečnostech.
Přezkoumání poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření názoru na přezkoumávané hospodaření
a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech.
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Informace o skutečnostech, které byly předmětem přezkoumání,
uvedené v závěrečném účtu jsou v souladu s účetními a finančními výkazy, které
byly předloženy k přezkoumání.
Zprávy a výkazy použité ke zpracování závěrečného účtu:
Přílohy
 Plnění rozpočtu obce za období FIN 2 – 12 /2019
 Rozvaha k 31. 12. 2019
 Příloha k 31. 12. 2019
 Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2019
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blažim za rok 2019
Blažim dne: 07. 05. 2020

25.05.2020
Schváleno zastupitelstvem obce Blažim dne: .............................

09.06.2020
Vyvěšeno: ………………….…

Sejmuto: ................................
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