OBEC
PLEŠNICE
IČ: 00573078

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 S., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o obci :
adresa : Plešnice č.p. 33, 33033 p.Město Touškov
Telefonické spojení : 377 914 125
e-mail : obec. plesnice@worldonline.cz
webové stránky obce : www.plesnice.cz
ID datové schránky: 68aa8g7
Bankovní spojení : ZBÚ : Komerční banka a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu. 32529371/0100
Počet obyvatel k 1.1.2019 : 293
Počet pracovníků obce : celkem 2 - 1x 1 - 0, 75 pracovního úvazku, 1x 0,50 pracovního úvazku
Počet uzavřených dohod o provedení práce v roce 2019 : 6
Počet členů zastupitelstva : 5
Aktuální složení zastupitelstva po volbách v říjnu 2019:
starosta : Josef Wočadlo
místostarosta : Renata Čermáková
členové zastupitelstva : Stanislava Marešová, Jiří Pavelka, Ing. František Veličkov
Veřejná zasedání v roce zastupitelstva obce v roce 2019
24.1.2019,21.3.2019,25.4.2019,23.5.2019,27.6.2019,17.10.2019,28.11.2019,19.12.2019
Schválené záměry obce v roce 2019
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pronájem nebytového prostoru – masérna v budově oú č.p.33 další osobě
pronájem pozemků nebo jejich části p.č. 152/43 a p.č. 152/108 v k.ú. Plešnice
pronájem pozemků nebo jejich části st. 148 a p.č. 150/1 v k.ú. Plešnice
pronájem ( pacht) pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Plešnice
bezúplatný převod (dar) p.č. 485/20 v k.ú. Plešnice od Plzeňského kraje
bezúplatný převod pozemků (dar), p.č.26/10,926/11,936/12,928/4,937/13,937/14,937/15,937/16
937/17,937/18 - vše v k.ú. Plešnice ( dar) Plzeňskému kraji.

Důležitá usnesení zastupitelstva obce v roce 2019
 Pravidla pro prodej dřeva samovýrobou v .k.ú. Plešnice
 Uzavření smlouvy s Axiom engineering s.r.o ,IČ: 28855230 o poskytování odborných služeb, které
se se týkají vybudování rybníka v katastru obce Plešnice.
 Přijetí pravidel programu pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren
odpadních vod pro rok 2019
 poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Zš a Mš Pňovany.
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 Schválení uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Ing. Evou Argmanovou, IČ : 64402088 na
projektovou dokumentaci k provedení terénních úprav p.č. 664/8 v k.ú. Plešnice.
 Schválení uzavření smlouvy o dílo na opravu vodárny obecního vodovodu s firmou Jiří Patera,
IČ : 43337473

Odkoupení pozemku p.č. 647/32 v k.ú. Plešnice o výměře 12047 m2
 Přijetí daru od PK –pozemek p.č. 485/20 v .ú. Plešnice
 Darování pozemků ), p.č.26/10,926/11,936/12,928/4,937/13,937/14,937/15,937/16,937/17
937/18 - vše v k.ú. Plešnice Plzeňskému kraji.
 Uzavření smlouvy s firmou Cetina a Kenaur s.r.o. ,IČ: 26315114 na rekonstrukci místní komunikace
na pozemku p.č. 284/1 v k.ú. Plešnice
 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 500 000 Kč Programu stabilizace a obnovy
venkova 2019 na akci „ Rekonstrukce místní komunikace “
 Objednávka na přepracování webových stránek firmou Antee ,IČ : 25936557 v souladu s platnou
legislativou
 Uzavření smlouvy o zajištění služeb veřejného pohřebiště s Obcí Úlice.
 Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví obce od
Ministerstva financí ČR P.Č. 43/2.
 Schválení Sazebníku úhrad za poskytování informací služeb dle zák. č. 106 /1999 Sb. a ceníku
poskytovaných služeb pro občany obce.
 Schválení „ Územního plánu Plešnice“
 Ukončení smlouvy s firmou Axiom engineering s.r.o ,IČ: 28855230 o poskytování odborných služeb,
které se se týkají vybudování rybníka v katastru obce Plešnice z důvodu neplnění a porušování
uzavřené smlouvy.
 Vydání Obecně závazné vyhlášky obce Plešnice č.1/2019, kterou se stanoví systém
shromažďování,sběru, přepravy , třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Plešnice.
 Vydání Obecně závazné vyhlášky obce Plešnice č.2/2019, , kterou se stanoví místní poplatek za
svoz komunálního odpadu.
 Vydání Obecně závazné vyhlášky obce Plešnice č.3/2019, , kterou se stanoví místní poplatek ze
psů.
 Vydání Obecně závazné vyhlášky obce Plešnice č.4/2019, kterou se stanoví místní poplatek za
využívání veřejného prostranství.
Rozpočet obce
Pravidla rozpočtového provizoria obecná na roky , kdy nebude rozpočet schválen do 31.12. :
schváleno dne : 29.11.2018
Schválený rozpočet : schváleno dne: 20.12.2018, schválen jako schodkový, provedením rozpočtových opatření byl upraven ,ale nadále zůstal schodkový a tak byl také uzavřen.
Počet rozpočtových opatření : 9
Rozpočtová opatření jsou schvalována zastupitelstvem nebo starostou do 80 tis. Kč a na následujícím VZ dána na vědomí zastupitelstvu.
Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020-2023 schválen zastupitelstvem obce 20.12.2018.
Zpracování agendy úřadu
účetnictví, výkaznictví , rozpočet, registr obyvatel a územně identifikační registr je počítačově firmou
Asseco Solutions, a.s.
Mzdy. ISP, elektronickou úřední desku a Registr oznámení je zpracovávána servisně zajištěn firmou
Triada a.s. Webové stránky obce zajišťuje firma Antee s.r.o.
A . ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2019
třída

skutečnost

1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE

4503837,92
231415,77
0,00
967600,00

rozpočet
schválený
4238000,00
244000,00
10000,00
60000,00

rozpočet
upravený
4711200,00
272000,00
10000,00
607600,00

% SR

%UR

106,3
94,8

95,6
85,1

*****

159,2
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CELKEM PŘÍJMY
5- BĚŽNÉ VÝDAJE
6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
SALDO = P - V =
financování

5702853,69
5342853,69
6688711,16
9298272,03

-3595418,34

4552000,00
4552000,00
3210000,00
5716800,00
-1164800,00

5600800,00
5600800,00
7167300,00
9920690,00

-4319890,00

125,3
117,4
208,4
162,6
308,7

101,8
95,4
93,3
93,7
83,2

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou obsaženy v přílohách tohoto dokumentu.

Komentář k vybraným příjmovým položkám
poplatky - za separovaný komunální odpad v r.2019, platí se 2x ročně dle zvoleného druhu svozu
nádoby , celkem bylo vybráno 149 930 Kč
poplatek ze psa 100 Kč /rok , důchodce 75 Kč/rok , každý další pes - 150 Kč/rok - pro všechny ,celkem
vybráno 8 675 Kč
příjmy za prodej dřeva v obecním lese 47 560 Kč
vodné obecní vodovod pod Oú- 25 Kč/m3 ,celkem 43175 Kč
nájem – obec vovodod celkem 10 000 Kč
příjmy z pronájmu pozemků, celkem vybráno 50 463 Kč
příjmy za pronájem nebytových prostor celkem vybráno 21 642 Kč
příspěvek od firmy Eko-kom na vytříděný odpad celkem 41319 Kč
příjmy z úroků , celkem 205 Kč

Komentář k vybraným výdajovým položkám
lesní hospodářství , celkem 49 729 Kč
nákup ryb do rybníka u Ludvíků, celkem 15 050 Kč
silnice a místní komunikace , celkem 3 051 070 Kč
výdaje na dopravní obslužnost-příspěvek Kraj, celkem 15 785 Kč
vodovod Plešnice – 135 198 Kč
Odvádění a čištění odp. vod ( odebírání vzorkůdle kan. řádu, dotace čov ) – 94856 Kč
Finanční dar Zš a Mš Pňovany – 20 000 Kč
účelový příspěvek- FK Victoria Úlice - 5 000 Kč
účelový příspěvek - DDM Stod - 5 000 Kč
kulturní akce ( Dětský den, Májka,vítání občánků, besedy apod.) 25 315 Kč
Zachování a obnova kulturních památek , Buben celkem 30 478 Kč
Veřejné osvětlení – 46 944 Kč
Pohřebnictví - 10 000 Kč
Územní plánování – 60 500 Kč
Nákup pozemků – 3 519 883 Kč
Nákup nábytku ,PC a tiskárna - Oú 38 575 Kč
sběr a svoz objemového a nebezpečného odpadu - jednorázově – 29 776 Kč
separovaný komunální odpad – 259 844 Kč
výdaje spojené s údržbou vzhledu obce a údržbou zeleně, celkem 288 877 Kč Kč
dary spolkům – 3 000 Kč
bezpečnost a pořádek – 2 000 Kč
požární ochrana – 10 484 Kč
činnost zastupitelstva – 441 603 Kč
volby v roce 2019 – 16 777 Kč
činnost místní správy – 624 552 Kč
služby peněžních ústavů – 8 724 Kč
finanční vypořádání minulých let – 25 632 Kč
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B.VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OST. ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ
v Kč
ÚZ

ÚČEL POSKYTNUTÉ DOTACE
Výkon státní správy
Volby do EP
Dotace na obnovu lesa
Kraj program PSOV

položka
4112
4111
4116
4222

PŘISLÍBENO
65 400,00
29 000,00
13 200,00
500 000,00

POSKYTNUTO

SKUTEČNĚ ČERPÁNO

65 400,00
29 000,00
13 200,00
500 000,00

65 400,00
16 777,00
13 200,00
500 000,00

C .DALŠÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ OBCE
Obec Plešnice není zřizovatelem příspěvkové ani jiné organizace a nemá hospodářskou činnost.
Obec Plešnice není plátcem DPH.
Tvorba účelových fondů
Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí Smlouvou o sdružení finančních prostředků za účelem vytvoření
sociálního fondu uzavřenou ve smyslu §46 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ze dne 29.6.2007 a Směrnicí
sociálního fondu. Obec Plešnice je jednou z 9- ti smluvních stran. Správcem společných prostředků je stanoveno město Město Touškov.
Obec Plešnice eviduje ve svém hospodaření stav svého podílu na sociálním fondu na podrozvahovém účtu 994.
Stav tohoto účtu k 31.12.2019 byl 205 080,60 Kč.
Jinak Obec Plešnice v roce 2019 neměla zřízen žádný peněžní fond.
Výsledek hospodaření
Zůstatek účtu č. 431 : 2 232 645,17 Kč výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bude nejpozději do 30.6.
2020 převeden na účet č. 432 - neuhrazený zisk , neuhrazená ztráta.
Stav běžného účtu obce Plešnice ( KB) k 31.12.2019
Stav účtu zřízeného u ČNB k 31.12.2019
Stav pokladní hotovosti k 31.12.2019

2 039 439,32 Kč
17 131,67 Kč
11 157,00 Kč

D.ČLENSTVÍ VE SPOLCÍCH, DOBROVOLNÝCH SVAZCÍCH OBCÍ (DSO)
Obec Plešnice je členem:
DSO – mikroregion Hracholusky se sídlem Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro.
Dále je obec Plešnice členem Místní akční skupiny (MAS) Český Západ se sídlem nám. Kryštofa Haranta 30,
349 53 Bezdružice,IČ: 26659981
EE.PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2019
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 SB., o přezkoumání
hospodaření územně samosprávních celků a DSO pracovníkem odboru Krajského úřadu Ing. Petrou Pavlíčkovou a Mgr. Ivanou Musilovou dne 25.2.2020.
Závěr : Při přezkoumání hospodaření obce Plešnice za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Chyb
Celá Zpráva o přezkoumání hospodaření je obsažena v příloze tohoto dokumentu.
Pnky
Připo Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení
nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
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Přílohy : Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019, Výkaz FIN 2-12 za období 12/2019 , Rozvaha,
Výka Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky. Uvedené přílohy Závěrečného účtu jsou k nahlédnutí v kanceláři
obecního úřadu v pokladních a úředních hodinách nebo v elektronické podobě na stránkách Obce Plešnice
www. www.plesnice.cz.
Vypracovala: Lenka Wočadlová
Schválil: Josef Wočadlo, starosta obce
Vyvěšeno na klasické úřední desce: 29.5.2020
Svěšeno z klasické úřední desky:
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 29.5..2020
Svěšeno z elektronické úřední desky:

Schváleno na VZZO dne 28.5.2020 usnesení č. 15/2020 na základě zák. č. 320/2001 Sb., byla provedena
Následná a řídící kontrola příjmů a výdajů obce Plešnice.
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