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V Jablonné dne: 27. 5. 2020 Obdrží: 

ČJ: 290/2020/JAB SPIS 

  

  

 

Závěrečný účet obce Jablonná za rok 2019 

 
(§17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 

 

 

 

1. Všeobecné údaje 
 

Obec Jablonná 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. 

 

Obec Jablonná  nebyla  v  roce  2019  zřizovatelem  žádné  příspěvkové  organizace ani neprovozovala  

Hospodářskou činnost a nevytvořila ani nepoužívala žádný peněžní fond. 

 

Obec Jablonná je členem místní akční skupiny MAS Sedlčansko, o.p.s, a SMS ČR - Sdružení místních 

samospráv ČR. 

 

 

2. Podrobný rozpis příjmů a výdajů za rok 2019 

    (v Kč) 
 

PŘÍJMY:  
Daňové příjmy 5 686 005 

Poplatky za komunální odpad 176 255 

Poplatky ze psů 11 100 

Poplatky za užívání veřejného prostranství 900 

Správní poplatky 4 180 

Neinvestiční dotace na volby do EP 2019 29 241 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR - výkon veřejné správy 69 300 

Ostatní neinvestiční transfery ze SR – příspěvky ÚP na zaměstnance na VPP 227 062 

Ostatní inv.přijaté transfery ze SR – dotace MZe na intenzif.ČOV a kanalizace H. Hbity 5 000 000 

Investiční přijaté transfery od krajů – dotace Středočeského kraje na dešťovou kanalizaci 396 000 

Pitná voda – příjmy z poskytnutých služeb, pojistné plnění za opravu studny 47 053 

Odvádění a čištění odpadních vod – příjmy z poskytování služeb 421 547 

Odvádění a čištění odpad.vod – finanční příspěvky na vybudování infrastruktury v obci 660 800 
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Zájmová činnost a rekreace – pronájem klubovny 11 715 

Nebytové hospodářství – příjmy z pronájmů (prodejna Jablonná, Horní Hbity) 21 200 

Komunální služby a územní rozvoj – příjmy za pronájmy 25 512 

Nakládání s odpady – příjmy od podn.subjektů, výměny jedn.známek, odměny EKO-KOM 95 781 

 

Finanční příspěvek na péči o pozemky v přírodní památce Jablonná - mokřad za rok 2018 

 

36 390 

Příjem z úroků  - BÚ 906 

  

PŘÍJMY CELKEM  po konsolidaci 12 920 947 

   
VÝDAJE:  
Ozdr.hosp.zvířat – odchyt volně pobíhající zvěře 12 705 

Lesní hospodářství  - nákup materiálu na údržbu 5 539 

Silnice – ostatní osobní výdaje, materiál, ostatní služby, opravy a udržování  207 515 

Bezpečnost silničního provozu – měřič rychlosti 66 308 

Dopravní územní obslužnost 6 825 

Pitná voda –  materiál, opravy a udržování, nákup služeb, elektřina 51 808 

Pitná voda – investiční výdaje na vyhledání a připojení nových vodních zdrojů 152 395 

Odvád. a čišt. odpad.vod – investice na intenzifikace ČOV a připojení kanalizace H.Hbity 7 349 500 

Odvád. a čišt. odpad.vod – ostatní osobní výdaje, materiál, elektřina, služby, opravy  251 106 

Ostatní záležitosti kultury – autobusová doprava a vstupenky na muzikál 29 426 

Sdělovací prostředky (zpravodaj, rozhlas) – ost.osobní výdaje, pošt. a ost.služby, opravy 23 634 

Ostatní záležitosti kultury – karneval.kostýmy,vítání občánků, dárk.balíčky jubilantům 35 497 

Využití volného času dětí a mládeže – materiál na opravu dětského hřiště 2 518 

Ostatní zájmová činnost a rekreace (klubovna) –OOV,DDHM,materiál,elektřina,služby,opravy 36 567 

Nebytové hospodářství (prodejna v Jablonné) – materiál,  opravy 7 171 

Veřejné osvětlení – materiál, elektřina, opravy a údržba 45 747 

Komun. služby a územ.rozvoj - platy zaměst. včetně. pojištění a ost. osobní výdaje – DPP 226 571 

                                                 - náhrady mezd v době nemoci 6 261 

                                                 - prádlo, oděv, obuv, ochranné nápoje 2 338 

                                                 - nákup materiálu 9 575 

                                                 - drobný majetek 1 729 

                                                 - elektrická energie 10 056 

                                                 - pohonné hmoty 11 622 

                                                 - ostatní služby, právní služby, školení 54 257 

                                                 - opravy a udržování 39 097 

                                                 - platby daní a poplatků vč. kolků  5 500 

                                                 - rekonstrukce budovy pro komunál.techniku v H. Hbitech 49 783 

                                                 - pozemky 875 698 

Nebezpečný odpad 5 030 

Sběr a svoz komunálního odpadu – mzdové náklady, materiál, služby 185 560 

Odvoz tříděného komunálního odpadu – plasty, sklo, papír, tetrapak + nádoby na plast 89 941 

Ochrana druhů stanovišť – dar Ochraně fauny ČR v Hrachově 2 000 

Chráněné části přírody – náklady na údržbu přírodní památky Mokřad v Jablonné 11 500 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – OOV, DDHM, materiál, služby, PHM, opravy 57 361 

Ostatní činnosti související se službami pro obyvat. – dar včelařům  3 000 

Služby sociální prevence – dar Lince bezpečí 2 000 

Požární ochrana - dobrovolná část – OOV, služby školení, ost.služby, opravy, cestovné 91 376 
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Zastupitelstvo obce – odměny včetně pov. pojištění  978 736 

Volby do EP 29 241 

Činnost místní správy - platy zaměstnanců, ost. osobní výdaje(dohody),vč. povin. pojištění 261 739 

                                    - nákup knih, materiálu, DDHM 6 745 

                                    - služby pošt a telekomunikací 15 585 

                                    - ostatní služby a nájemné 61 286 

                                    - elektřina 29 095 

                                    - DDHM 16 783 

                                    - programové vybavení 19 486 

                                    - cestovné, pohoštění, transfery neziskovým organizacím 30 463 

                                    - platby daní a poplatků, poskytnuté náhrady 4 798 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky, úroky z úvěru 7 874 

Pojištění obecního majetku 24 415 

Ostatní finanční operace - vratky a platby DPH, daň z příjmů za obec 15 082 
 

VÝDAJE CELKEM  po konsolidaci 11 525 844 

 

 

 FINANCOVÁNÍ: 

Změna stavu prostředků na bankovních účtech (přebytek) -537 353 

Splátky úvěru -858 000 

Opravné položky k peněžním operacím 250 
  
FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 395 103 

 

 

V roce 2019 byly převedeny finanční prostředky mezi jednotlivými běžnými účty a mezi běžnými účty 

a pokladnou ve výši 353 974,00 Kč.  

 
Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce Jablonná v podrobném členění dle platné rozpočtové skladby je uvedeno ve 

výkazu FIN 2-12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí,  sestaveného  k  31.12.2019  pro  obec Jablonná, který je přílohou závěrečného účtu obce Jablonná.  

 

 
3. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. 

 

Obec obdržela v roce 2019 dotace do svého rozpočtu v celkové výši 5 652 303,00 Kč.  

Rozpis dotací a jejich čerpání je zpracováno v následující tabulce. 

 

Účelový 

znak 

Položka Účel Poskytnuto 

(Kč) 

Vyčerpáno 

(Kč) 

812 4222 Investiční dotace na dešťovou kanalizaci 396 000,00 396 000,00 

13101 4116 Neinvestiční dotace na mzdy zaměstnanců na VPP 227 062,00 227 062,00 

29993 4216 Investiční dotace na intenzifikaci ČOV a propojení 

kanalizace Horní Hbity 

5 000 000,00 5 000 000,00 

98348 4111 Neinvestiční dotace na volby do EU 2019 29 241,00 29 241,00 

  Součet 5 652 303,00 5 652 303,00 

 

Dále obec obdržela neinvestiční dotaci na výkon veřejné správy v rámci souhrnného dotačního vztahu 

ve výši 69 300,00 Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání. 
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5. Majetek 
 

Obec Jablonná majetek od roku 2011 odepisuje. Jeho stav byl inventarizován ke dni 31. 12. 2019 

fyzickou a dokladovou inventurou, provedenou ve dnech 2. 1. 2020 – 2. 2. 2020 inventarizační komisí. 

Aktiva a pasiva obce Jablonná jsou podrobně uvedena v ROZVAZE (BILANCI) obce Jablonná, 

sestavené ke dni 31. 12. 2019. Rozvaha tvoří přílohu závěrečného účtu. 
 

V roce 2019 koupila obec do svého vlastnictví pozemky p. č. 189/1, 190, 187, 189/4, 184, 683, 189/2, 

118/1, 182/1, 182/4 a 682/2 v k. ú. Horní Hbity. V průběhu roku 2019 také obec uskutečnila několik 

směn pozemků v zájmu zajištění nového vodního zdroje v Jablonné a dále z důvodu narovnání 

skutečného stavu místní komunikace v Jablonné s údaji uvedenými v katastru nemovitostí. 

 

 

6. Kontrola hospodaření  
 

V průběhu roku 2019 byly provedeny řídící kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a vyhlášky 

č. 416/2004 Sb.  

 

Byly provedeny kontroly finančním výborem dne 31. 1. 2019 a 19. 7.2019 a kontrolním výborem dne 

5. 2. 2019 a 26. 9. 2019. 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bylo provedeno na základě žádosti obce Jablonná odborem 

finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí. Uskutečnilo se 

ve dnech 29. 10. 2019 a 10. 2. 2020. 
 

Ze závěru zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce Jablonná za rok 2019 podle § 2 a § 3 

zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 10 odst. 

3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jablonná za rok 2019 je součástí závěrečného účtu  

a její kompletní znění je po dobu vyvěšení tohoto závěrečného účtu dostupné na elektronické úřední 

desce. 

 
 

Návrh  Závěrečného  účtu obce Jablonná  za  rok  2019 byl zveřejněn na úřední desce (vč. elektronické 

podoby na   www.jablonna.cz)  od  30.04.2020  do  16.05.2020  a   schválen  zastupitelstvem  obce dne  

20.05.2020, usnesením č. 2/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. David Větrovský 

                   Starosta 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
 

1. Výkaz Fin 2-12 M 

2. Rozvaha 

3. Příloha účetní závěrky 

4. Výkaz zisku a ztráty 
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