
Návrh - Závěrečný účet obce za rok 2020 
 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění platných přepisů) 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje jsou v tis. Kč) 
 

  Schválený  Rozpočtová  Upravený  Plnění  %plnění  
  rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2020 k uprav. rozpočtu 
Třída 1 daňové příjmy 2321,5 21,6 2343,1 2343,1 100 

Třída 2 nedaňové příjmy 177,2 596,25 773,45 772,43 99,9 
Třída 3 kapitálové příjmy  72,4 72,4 72,4 100 
Třída 4 přijaté transfery 205,4 306,86 512,26 512,21  100 
Příjmy celkem 2704,1 ++997,11 3701,21 3700,1 100 
Třída 5 běžné výdaje 2552,1 -359,32 2192,78 2197,61 100,2 
Třída 6 kapitálové výdaje  112 908,59 1020,59 1020,48 100 
Výdaje celkem 2664,1 ++549,27 3213,37 3218,09 100,1 
Saldo příjmy – výdaje 40   487,84 482,01   
Třída 8 financování           
Přijaté úvěry a půjčky         
Splátky úvěrů 40   40 40 100 
Prostředky minulých let 2085,4     2544,1   
Přebytek (-), ztráta (+)           

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném 
členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Ostrovec – 
Lhotka (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) 
 
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům 
veřejné úrovně 
 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činili celkem 512 210,-- Kč. Rozpis přijatých 
dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce. Dotace byly 
řádně vyúčtovány. Tabulky k nahlédnutí na OÚ Ostrovec – Lhotka. 
 
 

poskytovatel ÚZ Účel položka rozpočet čerpání % 
 KÚPK   výkon st. správy 4112 68,1 68,1 100 
 MPSV 13101 aktivní. politika zaměstn. 4116 135 135 100 
       

KUPK 29014 Lesní obnova porostů 4116 24,4 24,4 100 
KUPK  Dotace rek. Čp 25 4222 120 120 100 
KUPK 98193 Volby senát 4111 31 31 100 
KUPK 98024 Jednorázový př. obcím 4111 133,7 133,7  

       

celkem       512,2 512,2 100 
 
 
 



 
 
3)  Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2020 
 
 

Organizace § - položka částka (Kč) účel 

 
SMO ČR 6171-5229 2524,-- Na činnost 
MAS členský př. 6171-5229 1060,-- Členský příspěvek 
Mikroregion Zbirožsko  6171-5329 4280,-- Na činnost 
    
celkem ost. neinv. tra. VR  7864,--  
    
    
Polygon  3722-5229 13 780,-- Přísp. na separaci odpadu 
Celkem ost. neinv. 
tran.nezisk.spol. 

 
13 780,--  

CELKEM  21 644,--  
 
 
4) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 
 
 
Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK: 
Leona Černá – kontrolorka  pověřená řízením přezkoumání, a  Blanka Járová 
kontrolorka,  na základě žádosti obce podle ustanovení § 42 odst. 1) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí přezkoumání proběhlodne 31.5.2021 
 
    Závěr zprávy:  
 
 Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ostrovec-Lhotka  
  
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 
 
Předmět:  
Zákon  č. 420/2004  Sb.  §  2  odst.  1  písm.  a)  plnění  příjmů a  výdajů 
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 
Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
-  §  72  -  Členovi zastupitelstva  byla  měsíční  odměna poskytnuta  v  rozporu  
se zákonem. 
Nedostatek: Starostovi obce byla v období 1 - 10/2020 vyplácena  odměnav  částce 
nižší než stanovené zákonem. 
Napraveno,  odměna byla  starostovi  obce  doplacena  spolu  s odměnou za  měsíc 
listopad 2020. 
 



 
 
 
 
 
Předmět: 
Zákon  č.420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h)  účetnictví vedené územním  
celkem 
Právní předpis: Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů 
- § 12 odst. 2 – Účetní zápisy nebyly prováděny průběžně. 
Nedostatek: Kontrolou  pokladních  dokladů bylo  zjištěno, že  účetní jednotka  
neprováděla  účetní zápisy  průběžně,což dokládá  např.  skutečnost:pokladní doklad 
č.235 (2 000,-Kč)ze dne 20. 10. 2020,  č.234 (4 834,-Kč)ze dne 22. 10. 2020;  č.23  
(5 000,-Kč),ze dne 24. 1. 2020, č.22 (4 526,-Kč)a 21 (2 208,-Kč)ze dne 31. 1. 2020. 
 
  nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 
 

 Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
 
  

 a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky 
 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 
 b) při dílčím přezkoumáníza rok 2020 
 dílčí přezkoumání nebylo provedeno. 

   
 
 II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ostrovec-Lhotka za rok 2020 
  
Byly  zjištěny  méně závažné  chyby  a  nedostatky  
 (§  10  odst.  3  písm.  b) zákona č.420/2004 Sb.):4 
Předmět:  
Zákon  č.420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h)  účetnictvívedené územním  
celkem 
Právní předpis: Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů 
- § 12 odst. 2 - Účetnízápisy nebyly prováděny průběžně. 
Nedostatek: Kontrolou  pokladních  dokladů bylo  zjištěno, že  účetní jednotka  
neprováděla  účetní zápisy  průběžně,což dokládá  např.  skutečnost:pokladní doklad  
č.235 (2 000,-Kč)ze dne 20. 10. 2020,  č.234 (4 834,-Kč)ze dne 22. 10. 2020;  č.23  
(5 000,-Kč),ze dne 24. 1. 2020, č.22 (4 526,-Kč)a 21 (2 208,-Kč)ze dne 31. 1. 2020. 
 
 
 
 

III. Při přezkoumání hospodařeníÚSC Ostrovec-Lhotka za rok 2020 
 
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb. 
 
 
 



 
 

IV. Při přezkoumání hospodařeníÚSC Ostrovec-Lhotka za rok 2020 
 
Byly  zjištěny dle  §  10  odst.  4  písm.  b)  zákona  č. 420/2004  Sb.  následující  
ukazatele: 
 
 a) podíl pohledávek na rozpočtuúzemního celku    0,49 % 
 
 b) podíl závazkůna rozpočtuúzemního celku     1,90 % 
 
 c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 
     celku         0%  
 
Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.420/2004 Sb. následující dluh 
územního celku: 
Dluh  územního  celku  za  poslední  4  rozpočtové roky  podle  právního  předpisu 
upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový. 
 
 
Přílohy (k nahlédnutí v úřadovně obecního úřadu): 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ostrovec – Lhotka, 
 IČO: 00573949 za rok 2019 

- sestava FIN 2-12 M za období 12/2019 
- účetní výkazy -  rozvaha, výkazu zisků a ztráty a příloha za období 12/2019 
 
 
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního 
samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo 
ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva (§ 17 odst. 6 zákona č. 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
platných předpisů). 
 
Ve Lhotce dne 1.6.2021 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 01.06.2020 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 01.06.2020 
 
 
Sejmuto z úřední desky:   


