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Závěrečný účet obce Jablonná za rok 2020 

 
(§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  2020  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. Finanční a ekonomické ukazatele 

 

Hospodaření  obce  Jablonná  se  v  roce  2020  řídilo  rozpočtem   na rok 2020, který  byl dne 

11.12.2019, usnesením  číslo 7/2019 schválen zastupitelstvem obce. Celkem bylo k 31.12.2020  

provedeno 10 rozpočtových opatření,  kterými  se  do rozpočtu zapojovaly nové, rozpočtem  

nezachycené  příjmy  a výdaje,   nebo  docházelo k položkovým přesunům a úpravám. 

 

 

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  31.12.2020 pro obec 

Jablonná, který je  přílohou závěrečného účtu obce Jablonná. 
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Rozpis příjmů a výdajů za rok 2020 (v Kč) 
 

 

 

PŘÍJMY:  
Daňové příjmy 5 258 471 

Poplatky za komunální odpad 192 980 

Poplatky ze psů 10 200 

Správní poplatky 3 170 

Neinvestiční dotace na volby do Senátu Parlamentu a zastupitelstev krajů 53 442 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR - výkon veřejné správy 72 900 

Jednorázový příspěvek ze SR v souvislosti s výskytem koronaviru  495 000 

Ostatní neinvestiční transfery ze SR – příspěvky ÚP na zaměstnance na VPP 163 328 

Ostatní neinvestiční transfery ze SR – dotace na vybavení JSDH Jablonná 8 400 

Ostatní inv.přijaté transfery ze SR – dotace MZe na intenzif.ČOV a kanalizace H. Hbity 801 000 

Pitná voda – příjmy z poskytnutých služeb, přeplatky ze záloh za dodávku elektřiny 45 148 

Odvádění a čištění odpadních vod – příjmy z poskytování služeb 390 437 

Odvádění a čištění odpad.vod – fin.příspěvky na vybudování infrastruktury, náhrada ceny 270 644 

Ostatní záležitosti kultury – příjem z prodeje vstupenek na muzikál 23 040 

Zájmová činnost a rekreace – pronájem klubovny 1 733 

Nebytové hospodářství – příjmy z pronájmů (prodejna Jablonná, H.Hbity), pojistné plnění 43 160 

Veřejné osvětlení – přeplatek ze záloh za dodávku elektřiny 1 076 

Územní plánování – podíl na nákladech při pořizování změny  ÚP 20 000 

Komunální služby a územní rozvoj – příjmy za pronájmy, náhrady za zřízení VB 34 758 

Nakládání s odpady – příjmy od podn.subjektů, výměny jedn.známek, odměny EKO-KOM 87 078 

Činnost místní správy – vrácení poplatků ze soudního sporu 16 276 

Příjem z úroků  - BÚ 640 
 

PŘÍJMY CELKEM  po konsolidaci 7 992 881 

   
VÝDAJE:  
Silnice – ostatní osobní výdaje, materiál, ostatní služby, opravy a udržování  83 850 

Dopravní územní obslužnost 8 608 

Pitná voda –  materiál, opravy a udržování, nákup služeb, elektřina 58 230 

Pitná voda – investiční výdaje na vyhledání a připojení nových vodních zdrojů 887 867 

Odvád. a čišt. odpad.vod – investice na intenzifikace ČOV a připojení kanalizace H.Hbity 10 267 199 

Odvád. a čišt. odpad.vod – ostatní osobní výdaje, materiál, elektřina, služby, opravy  418 058 

Mateřské školy – příspěvek obci Dolní Hbity na žáky z Jablonné 145 000 

Základní školy – příspěvek obci Dolní Hbity na žáky z Jablonné 140 000 

Ostatní záležitosti kultury – autobusová doprava na muzikál 12 901 

Sdělovací prostředky (zpravodaj, rozhlas) – ost.osobní výdaje, pošt. a ost.služby 10 778 

Ostatní záležitosti kultury – karneval.kostýmy,vítání občánků, dárk.balíčky jubilantům 37 655 

Využití volného času dětí a mládeže – materiál na opravu dětského hřiště 2 680 

Ostatní zájmová činnost a rekreace (klubovna) –OOV,DDHM,materiál,elektřina,služby,opravy 38 497 

Nebytové hospodářství (prodejna v Jablonné a Horních Hbitech) – materiál,  opravy 8 320 

Veřejné osvětlení – materiál, elektřina, opravy a údržba 95 171 

Územní plánování – náklady na změnu ÚP Jablonná 54 400 

Komun. služby a územ.rozvoj - platy zaměst. včetně. pojištění a ost. osobní výdaje – DPP 209 102 

                                                 - náhrady mezd v době nemoci 15 035 

                                                 - nákup materiálu 13 832 

                                                 - drobný majetek 949 
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                                                 - elektrická energie 13 606 

                                                 - pohonné hmoty 6 070 

                                                 - ostatní služby, právní služby, školení 25 675 

                                                 - opravy a udržování 24 776 

                                                 - platby daní a poplatků vč. kolků  3 000 

                                                 - rekonstrukce budovy pro komunál.techniku v H. Hbitech 50 096 

                                                 - pozemky 14 050 

Nebezpečný odpad 5 030 

Sběr a svoz komunálního odpadu – mzdové náklady, materiál, služby 178 718 

Odvoz tříděného komunálního odpadu – plasty, sklo, papír, tetrapak + nádoby na plast 124 285 

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

Chráněné části přírody – náklady na údržbu přírodní památky Mokřad v Jablonné 4 875 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – OOV, DDHM, materiál, služby, PHM, opravy 12 388 

Ostatní činnosti související se službami pro obyvat. – kytice k pomínku, dar včelařům  3 275 

Služby sociální prevence – dar Lince bezpečí 2 000 

Krizová opatření – respirátory, dezinfekce 3 976 

Požární ochrana – dobr.část – DDHM, mater., OOV, školení, ost.služby, opravy, cestovné 371 771 

Zastupitelstvo obce – odměny včetně pov. pojištění 1 155 063 

Volby do zastupitelstev krajů a PS Parlamentu ČR 53 442 

Činnost místní správy - platy zaměstnanců, ost. osobní výdaje(dohody),vč. povin. pojištění 309 113 

                                    - nákup knih, materiálu, DDHM 31 509 

                                    - služby pošt a telekomunikací 14 668 

                                    - ostatní služby, služby IT a nájemné 63 017 

                                    - elektřina 27 322 

                                    - podlimitní technické zhodnocení (EZS – zabezpečení OÚ) 24 190 

                                    - programové vybavení 6 126 

                                    - cestovné, pohoštění, transfery neziskovým organizacím 23 779 

                                    - platby daní a poplatků, poskytnuté náhrady 4 137 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky, úroky z úvěru 79 787 

Pojištění obecního majetku 24 415 

Ostatní finanční operace - vratky a platby DPH, daň z příjmů za obec -15 535 
 

VÝDAJE CELKEM  po konsolidaci 15 154 756 

 

 

 FINANCOVÁNÍ: 

Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení přebytků minulých let) 1 785 211 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr KB) 6 000 000 

Splátky úvěru -623 500 

Opravné položky k peněžním operacím 164 
 

FINANCOVÁNÍ CELKEM 7 161 875 

 

 

 

V roce 2020 byly převedeny finanční prostředky mezi jednotlivými běžnými účty a mezi běžnými účty 

a pokladnou ve výši  320 000,00 Kč.  
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Příjmy a výdaje sumárně dle tříd (po konsolidaci) 

 

 Příjmy 

Třída Skutečnost v Kč 

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 464 821,01 

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 814 077,79 

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 119 912,00 

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 594 070,00 

Příjmy celkem 7 992 880,80 

 

 Výdaje 

Třída Skutečnost v Kč 

5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 905 900,00 

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 11 248 855,89 

Výdaje celkem 15 154 755,89 

 

 Financování 

Třída Skutečnost v Kč 

8 FINANCOVÁNÍ 7 161 875,09 

Financování celkem 7 161 875,09 

 
 
 

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

 

Obec obdržela v roce 2020 dotace do svého rozpočtu v celkové výši 1 521 170,00 Kč. Rozpis dotací a 

jejich čerpání je zpracováno v následujících tabulkách. 

 

Investiční transfery 
 

UZ Poskytovatel Název Poskytnuto 

k 31.12. 

Použito 

k 31.12. 

Vratka 

v průběhu rok 

Vratka při  fin.¨ 

.vypořádání 

29993 MZe ČR Podpora výst.a tech.zh.kanalizací 821 000,00 801 000,00 20 000,00 0,00 

 

Neinvestiční transfery 
 

UZ Poskytovatel Název Poskytnuto 

k 31.12. 

Použito 

k 31.12. 

Vratka 

v průběhu rok 

Vratka při  fin.¨ 

.vypořádání 

13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - VPP 163 328,00 163 328,00 0,00 0,00 

14004 MV ČR Neinv.transf. krajům (vybavení JSDH) 8 400,00 0,00 0,00 0,00 

98024 VPS Jednorázový příspěvek obcím 2020 495 000,00 0,00 0,00 0,00 

98193 VPS Účelová dotace na volby do zast.krajů 94 000,00 53 442,00 40 558,00 0,00 

 

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

ve výši 72 900,00 Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání. 

 

 

5. Majetek 
 

Obec Jablonná majetek od roku 2011 odepisuje. Jeho stav byl inventarizován ke dni 31. 12. 2020 

fyzickou a dokladovou inventurou, provedenou ve dnech 2. 1. 2021 – 31. 1. 2021 inventarizační komisí. 

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

sestavené ke dni 31. 12. 2020. Rozvaha tvoří přílohu závěrečného účtu. 
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6. Kontrola hospodaření  
 

V průběhu roku 2020 byly provedeny řídící kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a vyhlášky 

č. 416/2004 Sb.  

 

Byly provedeny kontroly finančním výborem dne 30. 4. 2020 a 6. 10. 2020 a kontrolním výborem dne 

26. 2. 2020 a  8. 10. 2020. 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 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 1. 12. 2020 a 11. 6. 2021. 
 

Ze závěru zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce Jablonná za rok 2020 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 2020 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  2020 byl zveřejněn na úřední desce (vč. elektronické 

podoby na   www.jablonna.cz)  od  11.06.2021  do  27.06.2021  a   schválen  zastupitelstvem  obce dne  

30.06.2021, usnesením č. 3/2021. 

 

 
Osoba odpovědná za správnost údajů:  

Soňa Budíšková, hlavní účetní 

 

Podpis: .....................................................................  

 

 

Statutární zástupce: 

Ing. David Větrovský, starosta obce 

 

 

Podpis: ..................................................................... 

 

 

 

         Razítko organizace: 

 

 

Přílohy: 
 

1. Výkaz Fin 2-12 M 

2. Rozvaha 

3. Příloha účetní závěrky 

4. Výkaz zisku a ztráty 
 

http://www.jablonna.cz/
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