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I. Vedení účetnictví
Městys Prosiměřice postupoval při vedení účetnictví podle:
* Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
* Vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění.
* Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen
„České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS“) č. 701 až 710.
* Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.
Účetnictví městyse je vedeno v plném rozsahu.
Městys Prosiměřice je od 1.9.2009 plátcem DPH.
Městys Prosiměřice v roce 2020 neprovozoval hospodářskou činnost.

II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření po zdanění
Daň z příjmu právnických osob
Výsledek hospodaření před zdaněním

19 603 523,00 Kč
26 501 686,18 Kč
6 898 163,18 Kč
296 020,00 Kč
7 194 183,18 Kč

zisk
zisk

III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu
A.
1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440
výkazu Fin 2-12 M)
2. Změna stavu fondů (ř. 6020 výkazu Fin 2-12
M)
3. Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ za rok 2020
(součet řádků 1 a 2)
4. Přijaté splátky půjček na ZBÚ (seskupení
položek 24)
5. Poskytnuté půjčky ze ZBÚ
a) neinvestiční (seskupení položek 56)
b) investiční (seskupení položek 64)
Výsledek hospodaření za běžný rok
Výsledek hospodaření k 31.12.2019
Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2020

6 063 907,25 Kč
-30 477,00 Kč
6 033 430,25 Kč
0,00 Kč

+ přebytek / - schodek
+ přebytek / - schodek
+ přebytek / - schodek

0,00 Kč
0,00 Kč
6 033 430,25 Kč
16 544 501,67 Kč
22 577 931,92 Kč

IV. Zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech
KB - ZBÚ
ČNB - účet dotace
KB - kauce
KB - běžný účet sociálního fondu
Zůstatky peněžních prostředků na účtech celkem

SUAU
231 0100
231 0101
231 0103
236 0100

Počáteční stav k 1.1.
5 495 187,78 Kč
6 049 226,75 Kč
456 963,00 Kč
91 897,25 Kč
12 093 274,78 Kč

Konečný stav k 31.12.
8 512 804,88 Kč
9 057 928,43 Kč
444 587,00 Kč
122 374,25 Kč
18 137 694,56 Kč

V. Zůstatky peněžních prostředků v pokladně s rozpočtovou skladbou
Pokladna ÚM s RS
Pokladna DPS s RS
Zůstatky peněžních prostředků v hotovosti celkem

SUAU
261 0300
261 0301

Počáteční stav k 1.1.
7 144,00 Kč
601,00 Kč
7 745,00 Kč

Konečný stav k 31.12.
7 563,00 Kč
3 984,00 Kč
11 547,00 Kč

VI. Majetkové cenné papíry k obchodování
Majetkové cenné papíry k obchodování
Podílové listy AMUNDI
Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem

SUAU
251 0100
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Počáteční stav k 1.1.
5 032 152,95 Kč
5 032 152,95 Kč

Konečný stav k 31.12.
5 056 560,49 Kč
5 056 560,49 Kč

IX. Rozpočet a jeho plnění
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo usnesením č. 48/2020 ze dne 18.5.2020 pro rok 2020 schodkový rozpočet. Schodek bude
vyrovnán z přebytku minulých let. Návrh rozpočtu v plném rozsahu v členění na OdPa byl zveřejněn v souladu s ust. §11 odst. 3
zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na kamenné i elektronické úřední
desce úřadu městyse a na internetových stránkách www.prosimerice.cz v záložce DOKUMENTY, část ROZPOČTY v době od
30.4.2020 do 4.6.2020.
Schválený rozpočet v plném znění, v členění na OdPa byl zveřejněn v souladu s ust. §11 odst. 4 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na internetových stránkách www.prosimerice.cz v záložce
DOKUMENTY - ROZPOČTY. Tímto způsobem byl schválený rozpočet na rok 2020 zpřístupněn od 4.6.2020 do schválení rozpočtu
na následující rozpočtový rok.
Do doby schválení rozpočtu na rok 2020 se městys Prosiměřice řídil pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem
městyse dne 20.12.2019 usnesením č. 182/2019 a pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem městyse dne
06.04.2020 usnesením č. 21/2020.
Zastupitelstvo stanovilo, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem výdajů dle
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje).
Zastupitelstvo vydalo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, starostovi předběžný souhlas k provedení a schválení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, že přijatá
rozpočtová opatření starostou městyse budou předkládána na vědomí vždy na nejbližším konání zastupitelstva městyse.
Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 200101 - 200111. Rozpočtová opatření provedena a
schválena starostou, byla průběžně předkládána na vědomí zastupitelstvu městyse. Úpravy rozpisu rozpočtu byly v průběhu roku
provedeny rozpočtovými změnami č. 200201 - 200208.
Rozpočtová opatření č. 200103, 200105, 200107 a 200111 schválilo Zastupitelstvo městyse Prosiměřice. Rozpočtová opatření č.
200101, 200102, 200104, 200106, 200108, 200109 a 200110 schválil dle pověření starosta městyse Prosiměřice.
%
plnění
SR
106,69
101,21
5,07
566,59
145,23

Rozpočet a jeho plnění
tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté dotace
Příjmy celkem
konsolidace příjmů:
pol. 4134 - převody z rozpočtových účtů
pol. 4138 - převody z vlastní pokladny
Příjmy po konsolidaci celkem
tř. 5 - běžné výdaje
tř. 6 - kapitálové výdaje
Výdaje celkem
konsolidace výdajů:
pol. 5342 - převody do sociálního fondu
pol. 5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům
pol. 5348 - převody do vlastní pokladny
Výdaje po konsolidaci celkem
Financování
z toho:
financování - změna stavu na ZBÚ - hlavní
činnost
financování - změna stavu na BÚ - sociální fond
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
operace z peněžních účtů organiz. nemající
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
Financování celkem

133,89
81,12
98,02
85,32

%
plnění
UR
106,41
100,47
5,07
127,66
109,62

100,96
90,82
62,41
80,38

77,11

72,64

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost

16 260 000,00
5 080 900,00
800 000,00
2 283 800,00
24 424 700,00

16 303 000,00
5 118 100,00
800 000,00
10 135 800,00
32 356 900,00

17 348 540,86
5 142 342,60
40 541,20
12 939 751,00
35 471 175,66

-105 000,00

-105 000,00

24 319 700,00
25 909 900,00
8 559 000,00
34 468 900,00

32 251 900,00
23 141 500,00
13 443 300,00
36 584 800,00

-696 468,00
-2 213 000,00
32 561 707,66
21 017 445,07
8 389 823,34
29 407 268,41

-105 000,00
0,00
0,00
34 363 900,00
10 044 200,00

-105 000,00
0,00
0,00
36 479 800,00
4 227 900,00

-105 000,00
-2 144 974,00
-659 494,00
26 497 800,41
-6 063 907,25

9 952 400,00
91 800,00
0,00
0,00

4 136 100,00
91 800,00
0,00
0,00

-6 017 744,78
-30 477,00
0,00
0,00

0,00
10 044 200,00

0,00
4 227 900,00

-15 685,47
-6 063 907,25

položka
8115
8115
8127
8128

-60,47 -145,49
-33,20 -33,20

8901
součet za třídu 8
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XXI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Přezkoumání hospodaření městyse bylo provedeno pověřenými pracovníky KÚ Jihomoravského kraje na základě žádosti městyse
Prosiměřice a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 městyse Prosiměřice, okres Znojmo, byla vypracována na
základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 7. - 8.12.2020 a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření, které se uskutečnilo dne 29. - 30.3.2021.
Závěr:
I. Při přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2020

nebyly zjištěny chyby a nedostatky
II. Uozornění 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.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku …………………………………….. 1,05 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku …………………………..…………….. 4,77 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ……..………… 0,00 %
IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
Dluh městyse Prosiměřice k 31.12.2020 nepřekročil 60% průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2020 je nedílnou součástí závěrečného účtu - viz.
příloha č. 1).

Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví

Jindřiška Kratochvílová, v.r.

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Osoba odpovědná za rozpočet

Jindřiška Kratochvílová, v.r.

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Jiří Lukeš, v.r.
starosta městyse Prosiměřice

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního zástupce
Připomínky k návrhu Závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2020 mohou občané uplatnit buď písemně poštou, nebo
prostřednictvím podatelny městyse Prosiměřice na e-mail: podatelna@prosimerice.cz ve lhůtě do 24. 6. 2021, nebo ústně přímo při
zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice dne 28. 6. 2021 v sále kulturního domu Prosiměřice.

Návrh závěrečného účtu v úplném znění, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a dalších příloh je zveřejněn v
souladu s ust. §17 odst. 6 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
na internetových stránkách městyse Prosiměřice www.prosimerice.cz v záložce DOKUMENTY, část ROZPOČTY.
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Zveřejněno na internetových stránkách www.prosimerice.cz dne:
Sňato z internetových stránek www.prosimerice.cz dne:

7.6.2021
………..……..…

V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v kanceláři účetní městyse Prosiměřice.
Na úřední desce kamenné i elektronické je v souladu s ust. §17 odst. 6 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn návrh závěrečného účtu v užším rozsahu, který obsahuje alespoň
údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Zveřejněno na úřední desce kamenné i elektronické dne:

7.6.2021

Sňato z úřední desky kamenné i elektronické dne:

………..……..…

V souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění bude tímto způsobem zpřístupněn návrh závěrečného
účtu až do jeho schválení.

Projednání a schválení závěrečného účtu v zastupitelstvu městyse Prosiměřice - návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo městyse projednalo na svém zasedání Závěrečný účet městyse Prosiměřice za rok 2020. V souladu s ustanovením § 17
odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením městyse Prosiměřice za rok 2020, a to bez výhrad."

Návrh závěrečného účtu byl bez připomínek projednán a schválen zastupitelstvem městyse Prosiměřice dne …………………
usnesením č. …………………..

Po schválení v zastupitelstvu městyse se návrh závěrečného účtu stává "Závěrečným účtem městyse Prosiměřice za rok 2020".

..........................................................
Jiří Lukeš
starosta městyse Prosiměřice
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