Obec Vysoká u Příbramě
Vysoká u Příbramě 128, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČ: 00242357

Závěrečný účet obce Vysoká u Příbramě za rok 2020
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
1. Všeobecné údaje:
Obec Vysoká u Příbramě je dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění územně
samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň
samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se zákonnými postupy pro ÚSC vede podvojné
účetnictví v povinném členění dle platné rozpočtové skladby.
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti včetně vedlejší hospodářské činnosti –
obchodu. Obec Vysoká u Příbramě je členem Svazku Podbrdského regionu a Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram.
2. Bylo vypracováno 10 rozpočtových opatření
3. Rozpočet byl schválen dne 15.12.2020 jako schodkový v členění na paragrafy rozpočtové
skladby: Příjmy ve výši
6 518 319,Výdaje ve výši
6 652 319,Financování
134 000,4. Finančním výborem byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce za rok 2020 dne: 30.04.2020, 10.06.2020, 30.11.2020 a 11.3.2021 (k
31.12.2020).
Kontrolním výborem byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva Obce Vysoká u
Příbramě dne: 16.5.2020, 29.9.2020 a 15.12.2020. Průběžné kontroly usnesení jsou prováděny
kontrolním výborem po každém zasedání zastupitelstva obce.
5. Financování
8115 změna stavu krát. prostředků na účtech
Schválený rozpočet
po změnách
výsl.od poč.roku
134 000,00,1 536 095,76,744 983,10,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financování
134 000,00,1 536 095,76,744 983,10,-

6. Hospodářský výsledek obce za rok 2020
Náklady v roce 2020 hlavní činnost
3 991 313,84,Náklady v roce 2020 hospodářská činnost
871 826,55,Výnosy v roce 2020 hlavní činnost
5 655 062,39,Výnosy v roce 2020 hospodářská činnost 1 027 607,23,Hospodářský výsledek za rok 2020 hlavní činnost: 1 663 748,55,Hospodářský výsledek za rok 2020 hospodářská činnost: 155 780,68,Obec v roce 2020 ukončila hospodaření se ziskem jak v hlavní, tak v hospodářské činnosti.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Bylo provedeno ve dnech 22.10.2020 a 23.3.2021 dle ustanovení zák. č. 420/2004 Sb. kontrolou
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
▪ Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení
§ 25, neboť:
. Obec nevyčlenila finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace na § 5213
- Krizová opatření, položka 5903 - Rezerva na krizová opatření
NAPRAVENO
Ve výkazu 2 - 12M ke dni 31.12.2020 má obec vyčleněné prostředky na § 5213, položce 5903,
chyba se již neopakuje.
▪ ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3., neboť:
Obec nepřeúčtovala hospodářský výsledek za rok 2019 z účtu 431 na účet 432 (dle výkazu
Rozvaha ke dni 30.9.2020 ze dne 22.10.2020), jak byla povinna učinit ke dni schválení účetní
závěrky, tj. 29.6.2020.
NENAPRAVENO
Obec přeúčtovala dodatečně hospodářský výsledek dokladem č. 40013, napravení chyby bude
předmětem dílčího přezkoumání v roce 2021.
▪ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
§ 13 odst. 1 písm. b), neboť:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 29.6.2020 závěrečný účet za rok 2019, ale obec nezaslala
přezkoumávajícímu orgánu informaci o odstranění nedostatku uvedenému ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření (neodstraněný nedostatek z dílčího přezkoumání za rok 2019).
NENAPRAVENO
▪ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 4 odst. 8, neboť:

Obec neúčtuje pravidelně o příjmech, výdajích a tržbách v maloobchodě, není možné zjistit
skonto pokladní hotovosti. Nutno vést pomocnou evidenci příjmů a výdajů hospodářské činnosti prodejny.
NAPRAVENO
Obec zavedla od 1.12.2020 pokladní knihu hospodářské činnosti se všemi požadovanými
náležitostmi.
▪ Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
§ 2, neboť:
Ve výkazu FIN 2-12M ke dni 30.9.2020 ze dne 13.10.2020 nesouhlasí obrat položky 5182
Poskytnuté zálohy vlastní pokladně (31 964,89 Kč) na obrat účtu 261 Pokladna (9 305,- Kč).
NENAPRAVENO
Bude předmětem dílčího přezkoumání za rok 2021.
▪ Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
§ 16 odst. 2, neboť:
Obec neprovedla rozpočtová opatření týkající se výdajů na § 3639, § 3722, § 3745, § 5212, §
6171, kdy tyto paragrafy překročila (výkaz FIN 2-12M ke dni 30.9.2020 ze dne 13.10.2020)
NAPRAVENO
Rozpočtová opatření č. 8 - č. 10 realizovaná do konce roku 2020 jsou v souladu se zákonem, chyba
se již neopakuje.

Přílohy závěrečného účtu:
1. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
2. Finanční výkazy – Fin 2-12
3. Účetní výkazy – Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přílohy
Vypracoval: Bc. Jiří Šimonek
Ve Vysoké u Příbramě dne: 25.5.2021
Ing. Jana Krejčová - starostka obce

Vyvěšeno dne: 18.6.2021
Sejmuto dne:

v.r.

