Závěrečný účet OBCE HORNÍ SMRČNÉ za rok 2020
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů)

Údaje o obci:
Adresa: Obec Horní Smrčné, Horní Smrčné č.ev. 73, 675 07 Čechtín
IČO: 00376973
Telefonické spojení: 736 784 003
E-mailová adresa: starosta@hornismrcne.cz
Bankovní spojení:
Základní běžný účet zřízen u Komerční banky, a.s. pobočka Třebíč č.ú. 11327711/0100
Spořící účet číslo 107-7592790297/0100
Účet u ČNB, pobočka Brno, číslo účtu 94-6413711/0710
Počet členů zastupitelstva obce v roce 2020: 6
Počet veřejných zasedání zastupitelstva v roce 2020: 6
V roce 2020 pracoval finanční a kontrolní výbor zastupitelstva.
Obec Horní Smrčné je členem Svazku obcí pro komunální služby, DSO pro plynofikaci
oblasti Bransouze, partnerem MAS Podhorácko.
Zpracování účetní agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována
programem GORDIC Jihlava.
CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
Plnění k 31. 12. 2020
926.788,02 Kč
21.303,67 Kč
77.100,00 Kč
151.303,00 Kč
0,00 Kč
1.176.494,69 Kč

Rozpočet upravený
94,40 %
94,62 %
100,00 %
100,00 %

77,64 %
99,90 %

Výdaje celkem:

440.029,17 Kč
65.236,00 Kč
0,00 Kč
505.265,17 Kč

Financování (zvýšení vlastních úspor)
Třída 8 – financování

671.229,52 Kč

Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté transfery
vnitřní převody z vlastních účtů
Příjmy celkem:
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje
převody vlastním účtům a do pokladny

95,45 %

79,94 %

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích jsou
uvedeny v příloze č. 1 závěrečného účtu a v plném členění podle rozpočtové skladby k
nahlédnutí u starosty obce – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů.
Obec Horní Smrčné nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Veškeré peněžní
operace byly účtovány v rámci rozpočtu, který byl schválen dne 30.12.2019, v průběhu roku
byla přijata 4 rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.
O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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Přijaté dotace:
4112 – dotace ze státního rozpočtu ČR
4111 – jednorázový příspěvek na zmírnění dopadu poklesu daňových
příjmů
4111 – Dotace na volby (volby do zastupitelstev krajů 10/2020)
Celkem

68.100,00 Kč
67.500,00 Kč
15.703,00 Kč
151.303,00 Kč

Poskytnuté dotace a transfery:
5329 – Svazek obcí pro komunální služby (roční příspěvek)
5321 – Příspěvek obci Kouty za vedení účetnictví
5499 – Transfery obyvatelstvu (dotace na domovní úpravnu pitné vody)

540,00 Kč
34.600,00 Kč
2.812,00 Kč

5221 – MAS Podhorácko (roční příspěvek)
Celkem

540,00 Kč
38.492,00 Kč

Obec Horní Smrčné nemá žádné krátkodobé a dlouhodobé úvěry, neeviduje žádné
pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.
Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31. 12. 2020
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2020 na základě
pokynu starosty. Podrobnosti o hospodaření s majetkem jsou k nahlédnutí v zápisech
o provedené inventarizaci.

019 územní plán
021 stavby
022 samostatné movité věci
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek
(pořízena lavička za 4.200,- Kč)
031 pozemky (prodej p.č. 548/9)
042 nedokončený dlouhodobý majetek
(soustava domácích čistíren odpadních vod)

k 31. 12. 2019
122.855,60 Kč
6.659.406,00 Kč
99.779,00 Kč
126.306,00 Kč

k 31. 12. 2020
122.855,60 Kč
6.659.406,00 Kč
99.779,00 Kč
130.506,00 Kč

229.823,28 Kč
205.016,00 Kč

225.875,76 Kč
270.252,00 Kč

Stavy účtů obce k 31.12.2020:
Zůstatek peněžních prostředků na účtech a v pokladně celkem:
Základní běžný účet u KB:
Spořící účet u KB:
Běžný účet u ČNB:
Pokladna

2.620.690,28 Kč
1.266.980,39 Kč
804.868,79 Kč
537.123,10 Kč
11.718,00 Kč
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků pracovníky odboru
kontroly Krajského úřadu pro Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě dne 1.9.2020 jako dílčí a dne
3.3.2021 jako konečné přezkoumání.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Horní Smrčné za rok 2020 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Smrčné za rok 2020 č.j. KUJI
19861/2021 KO je nedílnou přílohou závěrečného účtu (příloha č. 2).
Přílohy:

č. 1 – Detailní rozpis plnění rozpočtu příjmů a výdajů a zapojení vlastních
úspor (VÝKAZ – Závěrečný účet za rok 2020)
č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Jsou vyvěšeny na úřední desce (www.hornismrcne.cz)

Přílohy:

Výkaz FIN 2-12 M za období 12/2020
Rozvaha za období 12/2020
Výkaz zisku a ztráty za období 12/2020
Výkaz Příloha 12/2020
Zápisy o provedených inventurách
Vše je k nahlédnutí v listinné podobě u starosty nebo účetní obce

Jaromír Křivánek, starosta obce v.r.

Schváleno:
Vyvěšeno:

zasedání zastupitelstva dne 27.5.2021
31.5.2021
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