Obec Hlásnice
IČ 00635294, Hlásnice č.p. 28, 785 01

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZA ROK 2020
Návrh závěrečného účtu obce Hlásnice za rok 2020 byl včetně zákonných příloh
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Hlásnice a na internetových stránkách obce
od 10. 6. 2021 až do jeho schválení Zastupitelstvem obce Hlásnice dne 28. 6. 2021,
usnesením č. 171/17/2021.
Návrh závěrečného účtu byl schválen Zastupitelstvem obce Hlásnice ve znění, v jakém
byl zastupitelstvu předložen.
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1.

Plnění příjmů a výdajů obce za kalendářní rok:

Na rok 2020 byl schválen rozpočet schodkový – do schváleného rozpočtu byl zapojen přebytek
hospodaření minulých účetních období na pokrytí rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 2.500.000,Kč, 144.000,- Kč bylo určeno ke splácení jistiny úvěru čerpaného v roce 2009 (financování - pol. 8124).
Dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a
regionálních rad sestaveného ke dni 31. 12. 2020:

Schválený rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění k 31.12.2020

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy

3.866.000,00
422.000,00

3.796.560,00
422.000,00

4.207.108,77
426.271,85

Třída 3 – Kapitálové příjmy

5.400.000,00

5.605.750,00

5.990.717,80

65.000,00
0
65.000,00

393.850,00
0
393.850,00

518.950,00
0
518.950,00

9.753.000,00

10.218.160,00

11.143.048,42

0

0

125.100,00

Příjmy celkem po konsolidaci

9.753.000,00

10.218.160,00

11.017.948,42

Třída 5 – Běžné výdaje
Z toho převody mezi bankami
Třída 6 – Kapitálové výdaje

4.428.600,00
0,00
7. 680.400,00

5.144.760,00
0,00
7.809.400,00

4.570.389,47
0
4.469.862,77

12.109.000,00

12.954.160,00

9.040.252,24

Třída 4 – Přijaté dotace
- Převody mezi bankami
Celkem tř. 4
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů, tj. převody
mezi účty obce, pol. 4134
(příjem do pokladny z běž.účtu)

Výdaje celkem
Konsolidace výdajů, tj. převody
mezi účty obce – pol. 41347
(výdaj z běž. účtu do pokladny)

125.100,00

Výdaje celkem po konsolidaci

12.109.000,00

12.954.160,00

8.915.152,24

SALDO: Příjmy - výdaje

- 2.356.000,00

-2.736.000,00

2.102.796,18

Třída 8 – Financování
8115 „Prostředky minulých let“
(změna stavu bankovních účtů
2.500.000,00
2.880.000,00
-1.958.796,18
1.1. - 31.12. 2020)
To znamená: PS (počáteční stav) – (mínus) KS (konečný stav) BÚ (bankovních účtů) obce se
rovná: 4.263.545,28 ( k 1.1. 2020) mínus 6.222.341,46 (k 31.12.2020) = - 1.958.796,18
(změna stavu bankovních účtů, kdy KS je větší než PS - přebytek)
Uhrazené splátky úvěrů
-144.000,00
-144.000,00
-144.000,00
FINANCOVÁNÍ celkem

2.356.000,00

2.736.000,00

-2.102.796,18

Z tabulky je zřejmé hospodaření obce s přebytkovým rozpočtem ve výši 2.102.796,18 Kč/rozdíl
příjmů a výdajů (tř. 1–4 mínus tř. 5-6) je kladný/ a z toho splátka úvěru ve výši 144.000,- Kč.
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a) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou přílohou k závěrečnému účtu a jsou také k nahlédnutí v kanceláři Obecního
úřadu Hlásnice (Výkaz Fin 2-12 M).
b) V souladu s ustanovením § 16 zákona bylo v roce 2020 provedeno 11 rozpočtových opatření.
V upraveném rozpočtu (rozpočtová opatření) bylo využito prostředků z minulých let ve výši
2.880.000,00 Kč (oproti schválenému rozpočtu o 380.000,00 Kč více) na krytí rozpočtem
nezajištěných výdajů. Prostředky z minulých let na krytí rozpočtem nezajištěných výdajů se
v upraveném rozpočtu uplatnily zejména v první polovině roku, kdy ještě není zřetelný trend plnění
rozpočtu. Ve skutečnosti nebyly prostředky minulých let v rozpočtovém roce 2020 vůbec využity.
c) K vyššímu plnění daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu došlo především z důvodu vyššího
výnosu na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (pol. 1111) a na dani z přidané hodnoty
(pol. 1211).
d) Zvýšení objemu schváleného rozpočtu z důvodu přijetí dotace z jiného rozpočtu (§ 16 odst. 2
zákona), a to:
-

rozdíl skutečnosti a údaje ve schváleném rozpočtu neinvestičního příspěvku ze státního
rozpočtu na výkon státní správy ve výši 3.100,- Kč (položka 4112), plán: 65.000,- Kč,
skutečnost: 68.100,- Kč,

-

ze státního rozpočtu neinvestiční dotace na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
Parlamentu ČR, konané v říjnu 2020, ve výši 47.000,- Kč.

-

ze státního rozpočtu jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek, který byl určený ke
zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů v důsledku pandemie covid-19, tzv.
kompenzační bonus, který není účelově určen a nepodléhá finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem za rok 2020, ve výši 278.750,00 Kč.

Celkem zvýšení objemu rozpočtu z důvodů přijetí dotace z jiných veřejných rozpočtů: 328.850,-Kč.
e) Zvýšení objemu schváleného rozpočtu (v rozpočtu po změnách – rozpočtovým opatřením) použitím
nových rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů ve výši
136.310,- Kč (§16 odst. 3 písm. b) zákona).
Celková bilance zvýšení objemu rozpočtu v r. 2020 po úpravách oproti schválenému rozpočtu (výdaje
upraveného rozpočtu mínus výdaje schváleného rozpočtu) je součet všech zapojených prostředků:
- Zapojení prostředků minulých let: 380.000,- (písm.b)
- Zapojení prostředků přijatých z jiných veřejných rozpočtů (SR): 328.850,- (písm. d)
- Zapojení nových rozpočtem nepředvídaných příjmů: 136.310,- (písm. e)
Celkové zvýšení objemu rozpočtu (upravený rozpočet) oproti schválenému rozpočtu: 845.160,- Kč
(pol. 8124 se rozpočtovým opatřením neměnila).
f) Ve schváleném rozpočtu byly plánované kapitálové příjmy ve výši 5.400.000,- Kč. Předpoklad se
prakticky uskutečnil. Rozdíl mezi plánem a skutečností byl v akruálním principu - účtování do
období, s nímž účetní případ časově a věcně souvisí, tj. v tomto případě rozdíl mezi termínem
podání návrhu na vklad - zaúčtování výnosu a přijetím doplatku kupní ceny na účet obce u
stavebního pozemku parc. č. 461/66 (zaúčtování příjmu). Kupní cena byla očekávána ještě v r. 2019
a byla přijata na účet v r. 2020.
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g) Předpoklad kapitálových výdajů (ve schváleném rozpočtu) byl o víc než 3 mil. Kč vyšší než
skutečnost. Některé plánované investice nebyly uskutečněny, a to: realizace chodníku u kaple sv.
Jiří a realizace I. etapy chodníků - část SEVER podél silnice II/445 byly odloženy; realizace nové části
dešťové kanalizace byla zahájena pouze podél nové místní komunikace do Rovinky, dešťová
kanalizace se vsaky v Rovince a pod I.etapou chodníků byly odloženy z důvodu přípravy podání
žádosti o dotaci na OPŽP. Dále nebyla řešena úprava odtoku dešťové kanalizace v Hlásnici a nebyla
dokončena realizace veřejného osvětlení podél místní komunikace, zadání projektu veřejného
osvětlení uvnitř obytné zóny Rovinka bude v r. 2021. Dále nebyla realizována spoluúčast k dotaci
z POV přes MAS Šternbersko na modernizaci KD, kde se čeká na schválení dotace od SZIF.

2.

Údaje o hospodaření s majetkem:

a) V roce 2020 byl pořízen tento majetek:
-

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) do výše 40.000,- Kč za položku v celkové
hodnotě 288.240,- Kč, a to:
osobní vozidlo Peugeot Partner, čerpadlo (povrch. kanalizace), jímka 3 m3 na hřbitov na
dešťovou vodu, pojízdná ochranná přepážka do dveří, šicí stroj, nádoby na zimní posyp 3 ks,
vodoměrné šachty 2 ks (vyjmuty z pův.majetku vodovod Rovinka), kanalizační šachty 20 ks
(vyjmuty z pův.majetku kanalizace Rovinka).

-

Stavby (účet 021) - přírůstky v celkové hodnotě 107.821,91 Kč, a to: technické zhodnocení
garáže, vedení k jednotl.vodovodním přípojkám Rovinka, vedení k jednotl.kanalizačním
přípojkám Rovinka, účetní oprava rozdílu výše hodnoty víceúčel.hřiště (mezi programem
majetku a účet. z r. 2018).

-

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) v celkové hodnotě 591.600,00 Kč,
a to: vozidlo Citroen Jumper darované od jiné obce, Traktor Zetor včetně čelního nakladače
s lopatou, nabytý kupní smlouvou od fyzické osoby a k tomu dokoupená zařízení (rozmetadlo a
radlice).

b) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.12. 2020 v celkové výši 5.550.714,15 Kč, z toho:
-

Infrastruktura – místní přístupová komunikace do rozvojové plochy Rovinka ve výši
2.064.067,65 Kč (účet 042 0001)

-

Stavba vodovodní přípojky k domu č.p. 28 OÚ ve výši 3.630,00 Kč (účet 042 0002)

-

Technické zhodnocení zázemí sportoviště (samostatné sociální zázemí u KD), jehož součástí je i
zpevněná plocha u stavby ve výši 262.398,07 Kč (účet 042 0004)

-

Rekonstrukce chodníku u kaple ve výši 67.256,00 Kč (účet 042 0005)

-

Infrastruktura – místní komunikace Obytná zóna Rovinka ve výši 272.181,80 Kč (účet 042 0008)

-

Vybudování chodníků v obci ve výši 365.561,40 Kč (účet 042 0009)

-

Vybudování parkoviště u hřbitova ve výši 44.165,00 Kč (účet 042 0010)

-

Obnova budovy OÚ ve výši 197.230,00 Kč (účet 042 0011)

-

Rozšíření kapacity vodovodu v Hlásnici ve výši 246.095,00 Kč (účet 042 0014)

-

Účelová komunikace Rovinka ke hřbitovu ve výši 1.205.336,52 Kč (účet 042 0015)

-

Nové veřejné osvětlení Rovinka ve výši 165.531,90 Kč (účet 042 0017)
4

-

Vybudování chodníku Rovinka ve výši 6.189 Kč (účet 042 0019)

-

Infrastruktura - NN v Obytné zóně Rovinka ve výši 115.432,05 Kč (účet 042 0020),

-

Povrchová kanalizace (dešťová) Rovinka ve výši 523.781,76 Kč (účet 042 0023),

-

Vodovod již zařazený – vyjmutá vodoměrná šachta pro prodej m. Št. – není na obecním
pozemku ve výši 11.858,- Kč

c) Při inventuře obecního majetku za rok 2020 nebyly zjištěny žádné inventarizační ani účetní rozdíly.
d) Obec Hlásnice nevedla během roku 2020 hospodářskou činnost.
e) Zastavěný majetek k 31. 12. 2020 – obec nemá majetek v zástavě.
f) Obec jako vybraná účetní jednotka začala poprvé k 31.12.2011 svůj majetek podle zákona (z. č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ČÚS č. 708, v platném znění, vyhl. 410/2009 Sb.,
v platném znění) účetně odepisovat, a to prostřednictvím účtů oprávek. Souvztažným účtem
k účtům oprávek je účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku. Výše oprávek k jednotlivému majetku
obce jsou patrné z účetní závěrky – výkaz Rozvaha ve sloupci 2 Období běžné, korekce, jež je
přílohou závěrečného účtu.
g) V roce 2020 došlo na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Hlásnice k těmto dispozicím
s majetkem obce či nabytí do majetku obce:
Pozemky
Příjmy v r. 2020 z prodeje pozemků: 5.923.485,80 Kč.
Celkový výnos z prodeje pozemků v roce 2020: 5.176.540,40 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výnosy: je v termínu přijetí skutečných příjmů na účet obce a v termínu
účtování o výnosech: 746.945,40 Kč:
a) Výnos z prodeje stavebního pozemku p.č. 461/66 ve výši 764.895,- byl zaúčtován v r.
2019 a kupní cena přijata (příjmy) v r. 2020 (tzn. příjmy jsou o to větší než výnosy);
b) Výnos ze směny je o 16.510,00 Kč vyšší než příjmy ze směny (z nabytého pozemku o
výměře 26 m2) (tzn. výnosy jsou o to větší než příjmy);
c) Zaúčtování rozdílu výnosu skutečné a zúčtovací hodnoty v r. 2019 nabytého dílu při
směně ve výši 1.439,60 Kč (tzn. výnosy jsou o to větší než příjmy)
1) Směna pozemků:
Směna části obecního pozemku p.č. 439/1 o výměře 26 m2 za část pozemku p.č. 76 o výměře
26 m2 a prodej části p. č. 439/1 o výměře 546 m2, dle záměru obce č. 5/2018, ZO směnu
schválilo 14.9.2018, směnná smlouva uzavřena 25.9.2020, návrh na vklad 7.10. 2020, kupní
cena: 346.710,- Kč.
2) Prodej pozemků: prodej parcel č. 461/63-4, 461/67-8, 461/22 v lokalitě Rovinka.
Stavby:
Pohyby uvedeny v bodě 2. Údaje o hospodaření s majetkem.
• Obec žádný svůj majetek v roce 2020 kromě pozemků neprodala.
• Obec vyřadila stavbu vodovodu a kanalizace Obytná zóna Rovinka v hodnotě 4.231.332,19 Kč
nepeněžitým vkladem do VHS Sitka, s.r.o.
5

• Obec dodatečným vyjmutím z majetku vodovod a kanalizace Obytná zóna Rovinka (před jeho
vyřazením jako nepeněžitého vkladu do VHS Sitka, s.r.o.) jednotlivých vodovodních a
kanalizačních přípojek zařadila tyto jako samostatný majetek obce – stavby v hodnotě 2 x
17.000,- (17.000 vodovodní přípojky a 17.000 kanalizační přípojky).
• Obec zařadila do užívání technické zhodnocení garáže na p. č. 101 (parkovací plocha
s přístřeškem) v hodnotě 66.957,54 Kč.
Podrobné údaje o hospodaření s majetkem (včetně oprávek) jsou k dispozici v kanceláři Obecního
úřadu Hlásnice v zákonem předepsaných výkazech (Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku
a ztráty k 31. 12. 2020).

3.

4.

Významnější opravy v roce 2020 – náklady: v roce 2020 nebyly provedeny
významnější opravy. Hodnotově nevýznamné drobné opravy komunikací.

Finanční situace obce k 31.12. 2020

Stav ZBÚ obce k 1. 1. 2020: 4.263.545,28 z toho BÚ u ČS: 3.978.249,78 a u ČNB: 285.295,50
I. Skutečné příjmy v r. 2020:

11.017.948,42 Kč

II. Skutečné výdaje v r. 2020:

8.915.152,24 Kč

III. Splátky jistiny úvěru v roce 2020:

144.000,00 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2020

2.102.796,18 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji mínus uhrazené splátky úvěru
(144.000,-) za rok 2020´

1.958.796,18 Kč

Stav ZBÚ obce k 31. 12. 2020: 4.263.545,28 mínus ( - 1.958.796,18) = 6.222.341,46 - v r. 2020 obec
hospodařila s přebytkem hospodaření: 1.958.796,18 Kč, který vyrovnává financování 8115 (rozdíl
počátečního a konečného stavu na běžných účtech obce).
V roce 2020 obec nepřijala žádný úvěr.
V roce 2020 obec nepřijala žádnou jinou půjčku, ani návratnou finanční výpomoc.
Stav účtu 261 pokladna k 31.12. 2020:
Pokladna byla účtována v režimu oddělené pokladny.

5.

0 Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

V roce 2020 došlo v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 k vratce
nevyčerpané neinvestiční dotace na volby do Evropského parlam. konané v r. 2019 ve výši 14.100,- Kč.
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6.

Přijaté výše dotace z veřejných rozpočtů v r. 2020:

• neinvestiční dotace na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu P. ČR,
konané v 10/2020
47.000,- Kč
• jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek, který byl určený ke
zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů v důsledku pandemie
covid-19, tzv. kompenzační bonus, který není účelově určen
a nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020
278.750,- Kč
• Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci RUD – příspěvek
na výkon státní správy
68.100,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přijaté dotace z veřejných rozpočtů v roce 2020 celkem:
393.850,- Kč
Dotace na výkon státní správy a jednorázový kompenzační bonus nepodléhají finančnímu vypořádání
se státním rozpočtem.
Finanční vypořádání neinvestiční dotace na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
konané v 10/2020: vratka je odvedena v r. 2021 na účet Olomouckého kraje v zákonném termínu.

7.

Tvorba a použití fondů

Obec Hlásnice netvoří žádný fond dle z. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění.

8.

Stav přijatých nesplacených úvěrů a půjček

Obec v roce 2009 čerpala úvěr ve výši 1.600.000,- Kč na vlastnický podíl ve VHS Sitka, s.r.o. Šternberk.
Stav účtu 451 0200 (dlouhodobé úvěry) k 31.12.2020:
tzn. že tuto částku má obec ještě splatit.
Splaceno k 31. 12. 2020:
z toho splacená jistina v roce 2020:

1.312.000,00 Kč
144.000,00 Kč

V roce 2020 bylo zaplaceno na úrocích z úvěru:
poplatky bance:
K úvěru viz body 4. III. a 4. IV.

9.

288. 000,00 Kč

6.687,60 Kč
10.498,97 Kč

Stav poskytnutých nesplacených půjček

Obec Hlásnice neposkytla v r. 2020 žádné fyzické ani právnické osobě půjčku.

10.

Poskytnuté dotace

Obec Hlásnice poskytla v roce 2020 peněžitý dar fyzické osobě:
a) D. J. ve výši 20.000,- Kč na účelové zvýšení plotové podezdívky, což umožní obci realizaci
chodníku bez opěrné zídky v rámci I. etapy – chodník Sever.
b) J. F. ve výši 3.000,- Kč za opakovanou pomoc s přepravou rozměrného materiálu,
c) R. Z. ve výši 4.000,- Kč za odborný dohled a pomoc pracovníkům obce při realizaci napojení
vsaků dešťové kanalizace pro novou obecní komunikaci do lokality Rovinka.
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d) M. D. ve výši 2.000,- Kč za záslužnou činnost ve prospěch obce – příprava mikulášských balíčků
pro děti na mikulášskou nadílku, opravu a čištění kostýmů, adventní a vánoční výzdobu.
Obec poskytla ubytování pro jednotky HZS H. Králové a materiální prostředky pro dobrovolníky,
pomáhající v oblasti zasažené bleskovou povodní (Uničovsko a Šumpersko).

11. Závěr
Přezkoumání hospodaření obce Hlásnice za rok 2020 - přezkoumání hospodaření obce bylo
provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb. ve dnech 19. - 25. ledna 2021 pracovníky Krajského
úřadu Olomouckého kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou závěrečného účtu.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlásnice za rok 2020:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Přílohy
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlásnice za rok 2020
2. Výkaz Fin2-12 M za období roku 2020
3. Rozvaha - bilance za období roku 2020
4. Výkaz zisku a ztráty za období roku 2020
5. Příloha účetní závěrky za období roku 2020
Upozornění: Přílohy č. 2 – č. 5 nebylo možné z prostorových důvodů umístit do vývěsní skříňky.
S přílohami se mohou občané seznámit na obecním úřadě v úřední hodiny nebo na elektr.úřední desce.

Počet stran dokumentu: 8

Zpracovala: Renáta Kreuzigerová

Marián Marghold, starosta obce
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