Obec Dobřínsko

Závěrečný účet za rok 2020
sestavený ke dni 31.12.2020
(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších změn a doplňků)

Údaje o organizaci
Název
Adresa

Obec Dobřínsko
Dobřínsko
67201 Dobřínsko
IČ
00600296
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje
Telefon
E-mail
Web

515338149
obec.dobrinsko@volny.cz
www.dobrinsko.eu

Doplňující údaje o organizaci
Obec má sedmičlenné zastupitelstvo
K 31.12.2020 měla obec Dobřínsko 393 obyvatel
Obsah závěrečného účtu
1) Rozpočtové hospodaření
2) Hospodaření s majetkem
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery
4) Zřizované příspěvkové organizace – Mateřská škola Dobřínsko
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřínsko za rok
2020
6) Vedení účetnictví
7) Projednání závěrečného účtu obce
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1) Rozpočtové hospodaření
Zastupitelstvo obce Dobřínsko schválilo dne 27.4.2020, usnesení č. 3/3/20, rozpočet obce
Dobřínsko na rok 2020 jako schodkový v příjmové části ve výši 6.484.100,-- Kč a ve výdajové části ve
výši 7.604.700,-- Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce v době od 12.3.2020 do 30.3.2020.
Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1–9/2020. Jednotlivá
rozpočtová opatření byla provedena starostou obce dle potřeby, zastupitelstvo obce bylo s těmito
opatřeními seznámeno vždy na nebližším zasedání.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje jsou v Kč)

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery
Příjmy celkem
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Schválený
rozpočet
5.726.600,-225.200,-13.000,-519.300,-6.484.100,-6.809.600,-795.100,-7.604.700,--

Upravený
rozpočet
5.727.700,-261.200,-13.000,-1.076.300,-7.078.200,-6.750.400,-166.200,-6.916.600,--

Plnění
k 31.12.2020
5.394.306,83
214.417,45
7.035,-916.300,-6.532.059,28
5.933.034,25
83.429,-6.016.463,25

% plnění
k upravenému
rozpočtu
94,18
82,09
54,12
85,13
92,28
87,89
50,20
86,99

Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Dobřínsko za rok 2020 je Příloha č. 1(výkaz FIN 2-12 M za
měsíc prosinec 2020) - údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby.

2) Hospodaření s majetkem
Výsledek hospodaření v Kč
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019
Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2020
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020

513.024,78
515.596,03
349.793,46

Stav finančních prostředků v Kč
Pokladna
ZBÚ č. 12225-741/0100 vedený u KB, a.s., pobočka Moravský Krumlov
ZBÚ č. 115-1673130277/0100 vedený u KB, a.s., pobočka Mor. Krumlov
ZBÚ č. 94-15012741/0710 vedený u ČNB, pobočka Brno
Od 1.1.2019 je pokladna vedena v režimu oddělené pokladny.
Obec Dobřínsko nemá úvěr ani jiný dlouhodobý závazek.
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15.126,-6.896.544,99
1.594.997,95
1.578.174,54

Pořízení, vyřazení majetku
Obec Dobřínsko pořídila v roce 2020 drobný nehmotný investiční majetek v hodnotě 2.055,00
Kč, drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 107.817,00 Kč. Tento majetek byl pořízen částečně
z vlastních zdrojů, 1 ks Křovinořez Husquarna 545RX, celkem v hodnotě 17.000,- Kč byl bezúplatně
předán od DSO Moravskokrumlovsko.
Obec Dobřínsko pořizovala v roce 2020 dlouhodobý majetek – Myčku REDFOX v hodnotě
42.389,- Kč. Tato myčka byla předána příspěvkové organizaci MŠ Dobřínsko k užívání. Samostatné
movité věci byly pořízeny z vlastních zdrojů.
Obec Dobřínsko v roce 2020 vyřadila ze svého majetku drobný dlouhodobý majetek v hodnotě
68.326,20 Kč a pozemky v hodnotě 15.141,36 Kč. Jednalo se o majetek zastaralý, nefunkční,
neupotřebitelný, případná oprava by byla nerentabilní. Část tohoto majetku byla zlikvidována spálením,
část předána k ekologické likvidaci. Pozemky v hodnotě 1.109,52 Kč byly prodány, v hodnotě 14.031,84
Kč byly vyřazeny z důvodu sloučení parcel - revize pozemků Katastrálního úřadu JMK.

Přehled o pohybu majetku obce Dobřínsko v roce 2020.
Pořízeno

Druh majetku
vlastní zdroje

ESET Internet Security, 3 roky

2.055,00

Ochranná přepážka 2 ks

3.389,00

Ochranná přepážka 1 ks

1.794,00

DP OPTOMA projektor HD27e
Stojan zásobník nerez na dezinfekci
Přijímací bezdrátový hlásič 2 ks

dotace

Vyřazeno z důvodu
Bezúpl./převod

nefunkčnosti

13.990,00
3.509,00
42.773,50

Mapa ČR

1.990,00

Ocelový stánek EXCLUSIVE 3x6m zel.

9.348,00

Lajnovačka válcová latex

6.990,00

Bezdotykový teploměr Oxe SUREZEN 01

1.939,50

FOTO OBEC – plast.tabule v dřev.rámu

5.094,00

Křovinořez Husqvarna 545RX

17.000,00

Zahrada

12.938,88

Kovová židle čalouněná

848,00

Lavička

1.350,00

ESET Smart Security 3 roky

2.539,00

Tlaková spojka

759,00

Hřídel PS kalená

1.833,00

Vývěva 12

5.128,00

Kohout se sítkem Motex

536,00
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Prodeje/směny

spotřeby

Startér s převodovkou

3.190,00

Pevná spojka tlaková 2ks

1.100,00

Řetězy

1.956,00

Řetěz s rampouchy

629,00

Párty stan 3x6m

14.200,00

Párty stan 3x6m

15.616,00

Girlanda BOA bílá 1m 4ks

7.328,20

Párty stan

11.314,00
1.109,52

Prodej pozemku 2x
Vyřazení pozemků z důvodu zániku nebo
sloučení parcely 4x

CELKEM

14.031,84
122.810,88

83.467,56

Inventarizace
Majetek, závazky a pohledávky obce byly inventarizovány na základě Příkazu starosty
k provedení inventarizace ke dni 31.12.2020 ze dne 23. 11. 2020. Inventarizace byla provedena dle
Plánu inventur na rok 2020 a v souladu se Směrnicí č. 2/2011 o provedení inventarizace. Hlavní
inventarizační komise konstatovala, že inventarizace byla provedena v souladu s §§ 29 a 30 zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu zněl: Nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly. Zastupitelstvo projednalo výsledek inventarizace majetku, závazků a
pohledávek obce Dobřínsko a vzalo jej na vědomí.

Inventarizační zpráva a Zápis o výsledku roční – řádné inventarizace majetku, pohledávek, závazků a
zásob obce Dobřínsko podle stavu ke dni 31. 12. 2020 je přílohou č. 2 k Závěrečnému účtu obce Dobřínsko za
rok 2020. Rozvaha ke dni 31.12.2020 je přílohou č. 3 k Závěrečnému účtu obce Dobřínsko za rok 2020.
Vzhledem k obsáhlosti všech příloh jsou Příloha č. 2 a 3 k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního
úřadu.
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3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně, poskytnuté a přijaté transfery

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední
úrovně
Údaje v tabulce jsou v Kč
Poskytovatel

ÚZ

MF ČR
MF
MPSV

98193
13101
98024

MF ČR

KUJMK Brno

00363

Účel
Neinvestiční příspěvek na výkon
správy
Neinvestiční dotace – volby do Senátu
a zastupitelstev krajů
Neinvestiční dotace na vytvoření
pracovních míst

položk
a
4112

příjem

čerpání

%
100

89.300,-

89.300,-

4111

47.000,-

35.563,96

4116

30.000,-

30.000,-

100

Jednorázový příspěvek obcím –
kompenzace COVID

4116

485.000,-

485.000,-

100

Neinvestiční transfer - Podpora
prodejny v obci

4122

25.000,-

25.000,-

100

CELKEM

676.300,-

75,67

664.863,96

Dotace do rozpočtu obce Dobřínsko za rok 2020 činily celkem 676.300,- Kč. Rozpis přijatých
dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Neinvestiční dotace poskytnutá prostřednictvím KÚJMK Brno na volby do Senátu parlamentu a
krajských zastupitelstev, přijaté pod UZ 98193, činila 47.000,- Kč. Dotace byla vyčerpána ve výši
35.563,96 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 11.436,04 Kč byly vráceny KUJMK v Brně, č. bank.
účtu 27-7203250247/0100, dne 30.1.2021, VS = UZ. Neinvestiční dotace z rozpočtu JMK Brno, které
obec Dobřínsko obdržela pod UZ 00363 ve výši 25.000,- Kč – „Podpora prodejny v obci“, byla
vyčerpána v plné výši a následně vyúčtována dle Smlouvy.

Finanční dary
Obec Dobřínsko v roce 2020 neobdržela žádný finanční dar.
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Poskytnuté transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Příjemce
Mikroregion
„Moravskokrumlovsko“
VaK Znojmensko
Město Moravský Krumlov
Město Moravský Krumlov

IČO

Účel
Členský příspěvek + doplatek za
informační systém
Členský příspěvek
Příspěvek na soc. služby
Za projednání přestupku
CELKEM

ORG
0976

ODPA
3639

POL
5329

Částka
32.920,-

0965

2310
4351
6171

5329
5321
5321

5.000,10.400,5.000,34.520,-

0874

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím (5229)
Energoregion 2020
Sdružení hasičů Čech a Moravy

2.988,400,-

4) Zřizované příspěvkové organizace – Mateřská škola Dobřínsko.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřské školy Dobřínsko – výše poskytnutého
neinvestičního příspěvku v roce 2020 – 650.000,- Kč.
Hospodářský výsledek MŠ za rok 2020 z hlavní činnosti - zisk ve výši 95.997,29 Kč.
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku podala ředitelka MŠ Dobřínksko dne
10.5.2021 a bude projednán na zasedání ZO dne 31.5.2021.
Účetní výkazy MŠ: Rozvaha MŠ ke dni 31.12.2020 Výkaz zisku a ztráty MŠ ke dni 31.12.2020 a Příloha MŠ ke
dni 31.12.2020 jsou přílohami č. 7,8 a 10 k Závěrečnému účtu obce Dobřínsko za rok 2020. Vzhledem k
obsáhlosti všech příloh jsou Příloha č. 7,8 a 10 k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřínsko za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce Dobřínsko za rok 2020 provedli na základě žádosti starosty
obce dne 8.2.2021 auditoři pověření Krajským úřadem Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám.
3, 601 82 Brno.
Přezkoumání hospodaření proběhlo ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o
přezkoumávání hospodaření).
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě přezkoumání
hospodaření, které bylo provedeno dne 8.2.2021.
Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Dobřínsko :
Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Úplné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Dobřínsko je
nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Dobřínsko, tvoří přílohu č. 4.
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6) Vedení účetnictví
Obec Dobřínsko zpracovává účetnictví programem KEO od firmy Alis, s.r.o, Česká Lípa,
IČO: 00672416.
Obec Dobřínsko vedla v roce 2020 účetnictví v plném rozsahu.
Obec Dobřínsko v roce 2020 neprovozovala hospodářskou činnost.
Obec Dobřínsko nebyla v roce 2020 plátcem DPH.

7) Projednání závěrečného účtu obce
Návrh závěrečného účtu obce Dobřínsko za rok 2020 bude řádně zveřejněn vhodným způsobem
a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce v období od 12.05.2021 do 31.05.2021 a ve stejném
období bude zveřejněn v plném a nezkráceném rozsahu v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup na stránkách obce www.dobrinsko.eu.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně v kanceláři obecního úřadu před
projednáním návrhu zastupitelstvem obce nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva.
Dne 31.05.2021 se se uskutečnilo řádné zasedání zastupitelstva obce Dobřínsko, kde byl projednán
Závěrečný účet obce Dobřínsko za rok 2020, č. usnesení: 3/3/21 .
„ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Dobřínsko za rok 2020, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřínsko za rok 2020, bez výhrad.“
Připomínky k návrhu závěrečného účtu nebyly v rámci vyvěšení i v době jeho projednávání vzneseny.
Při sestavování závěrečného účtu obce Dobřínsko za rok 2020 bylo čerpáno z :
1) Výkaz FIN 2-12 M 12/2020
2) Inventarizační zpráva k 31.12.2020
3) Rozvaha ke dni 31.12.2020
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2020
5) Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2020
6) Přehled rozpočtových opatření za rok 2020
7) Rozvaha MŠ ke dni 31.12.2020
8) Výkaz zisku a ztráty MŠ ke dni 31.12.2020
9) Příloha ke dni 31.12.2020
10)Příloha MŠ ke dni 31.12.2020
Vyhotovila: účetní obce Marie Nováčková
V Dobřínsku dne : 31.05.2021
Jozef Targoš
starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce OÚ ve zkráceném rozsahu a na elektronické desce OÚ v plném znění:
Vyvěšeno dne :

1.6.2021

Sňato dne

31.07.2022

:
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