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Zápis
z jednání Finančního výboru ZO Poličná
Číslo zasedání:
Termín zasedání:
Místo:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapsal:

11
14.června 2021 – 17.00 hod.
Obecní úřad Poličná
Mgr. Hrubcová, Ing. Černoch, Ing. Pernický, Ing.Vachovcová, Ing.Šebánek
Jana Paličková, Vladimír Místecký, Vojtěch Bača
Mgr. Hrubcová

Druhé jednání finančního výboru v roce 2021 se uskutečnilo na Obecním úřadě v kanceláři starosty obce
s následujícím programem:
1. Projednání Závěrečného účtu obce Poličná za rok 2020
2. Projednání Účetní závěrky obce Poličná za rok 2020
Finanční výbor projednal závěrečný účet obce Poličná za rok 2020, jehož součástí je zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.

Obsah závěrečného účtu:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Plnění rozpočtů příjmů
Plnění rozpočtů výdajů
Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
Peněžní fondy - informativně
Majetek
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, dobrovolným svazkům obcí a vnitřní převody
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Ostatní doplňující údaje

Finanční výbor se seznámil s předloženými podklady pro schválení účetní závěrky obce za rok 2020.
Obsah účetní závěrky:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Rozvaha - Bilance
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Závěrečná inventarizační zpráva
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Rozbory hospodaření příspěvkových organizací MŠ a ZŠ

www.policna.cz

Zápis
z jednání Finančního výboru ZO Poličná
Číslo zasedání:
Termín zasedání:
Místo:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapsal:

11
14.června 2021 – 17.00 hod.
Obecní úřad Poličná
Mgr. Hrubcová, Ing. Černoch, Ing. Pernický, Ing.Vachovcová, Ing.Šebánek
Jana Paličková, Vladimír Místecký, Vojtěch Bača
Mgr. Hrubcová

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 je sestaven jako přebytkový v objemu příjmu v hodnotě 35 318 711 Kč,
objemu výdajů v hodnotě 34 068 707 Kč. Financování představuje splátky úvěru ve výši 1 250 004 Kč. Návrh
rozpočtu je sestaven v podrobném členění dle paragrafů a položek.
Stav nesplacené jistiny sjednaného úvěru k 31.12.2020 dle úvěrového účtu je zůstatek 6 874 990,00 Kč.
Zastupitelstvo obce dne 16.12.2019 schválilo rozpočet obce na rok 2020 v členění na rozpočtové oddíly a
rozpočtové paragrafy, který byl doplněn o změny, které byly projednány v průběhu zasedání. Schválený
rozpočet byl zveřejněn dne 20.12.2019 na úřední desce.

Stavy a obraty na bankovních účtech
Byly ověřeny zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech k datu 31.12.2020.
Bank. účet ČS a.s., č.ú. 3223749389/0800 - zůstatek ve výši 1 959 774,22 Kč.
Bank. účet ČNB, č.ú. 94-5318851/0710 - zůstatek ve výši 8 503 540,02 Kč.
Celkem zůstatek bankovních účtů činil 10 463 314,24 Kč.
Majetek
Na základě příkazu starosty obce byla provedena roční inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu
s ustanovením §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Nebyly zjištěny informace o neadekvátnosti ocenění majetku.
Veškeré pohyby týkající se hospodaření s nabytým majetkem byly zohledněny v řádné inventuře majetku,
závazků a pohledávek ke dni 31.12.2020.
Obec Poličná nevykazuje hospodářskou činnost evidovanou na samostatných analytických účtech.
Výsledek hospodaření běžného účetního období je ve výši 6 965 628,32 Kč.
Po schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce Poličná za rok 2020 bude hospodářský výsledek
převeden na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Výkaz zisku a ztráty sestavený k datu 31.12.2020 vykazuje k uvedenému datu náklady v hodnotě 25 871
923,15 Kč a výnosy v hodnotě 32 837 551,47 Kč. Hodnota výsledků hospodaření vykázána v hodnotě 6 965
628,32 Kč souhlasí s hodnotou uvedenou v rozvaze k témuž datu.
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Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
V roce 2020 byl Základní škole a Mateřské škole schválen příspěvek na provoz z obecního rozpočtu ve výši
2 900 000,00 Kč.
Roční účetní závěrky příspěvkových organizací, včetně zákonem předepsaných výkazů, jsou k dispozici na
obecním úřadě.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních správních celků a dobrovolných svazků obcí,
bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Poličná za rok 2020, které proběhlo ve dnech 5.11.2020 –
9.11.2020 (dílčí přezkoumání) a 25.2.2021, 1.3.2021-2.3.2021 (konečné přezkoumání), pod vedením Ing.
Věry Běličkové, kontrolorky pověřené Krajským úřadem Zlín.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
1. Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
2. Při přezkoumání hospodaření obce Poličná za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst.
3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,)
3. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky viz. Příloha č. 1
Návrhu závěrečného účtu za rok 2020 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poličná za rok
2020.
Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, údaje o plnění rozpočtu příjmů,
výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby, jsou k nahlédnutí na
Obecním úřadě Poličná.

3.

Závěr

Na základě §17, odst. 6, Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění a v souladu s § 43, Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění bude zastupitelstvu obce
předložen k projednání návrh závěrečného účtu obce Poličná za rok 2020.
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Finanční výbor nemá připomínky k výsledkům hospodaření obce Poličná za rok 2020 a doporučuje
zastupitelstvu obce Závěrečný účet za rok 2020 schválit.
Finanční výbor nezjistil žádné důvody pro neschválení účetní závěrky obce Poličná za rok 2020 v souladu s
vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek a doporučil zastupitelstvu obce Poličná účetní závěrku schválit.

Ing. Stanislav Pernický
předseda FV

