OBEC LUBNÉ
Lubné 19
594 51
IČO: 00599565

Tel.: 724 192 925
Email: lubne@seznam.cz
WEB: www.lubne.cz

Závěrečný účet obce Lubné za rok 2020
(zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o obci:
Adresa:
Telefonické spojení:
Email:
Webové stránky:
Počet obyvatel k 31.12.2019:
Počet členů zastupitelstva:

Lubné 19, 594 51
724 192 925
lubne@seznam.cz
www.lubne.cz
50
7

1) Vyúčtování finančních prostředků:
a) Příjmy v rámci finančního vypořádání
• NI přijaté transfery z VPS SR
• NI přijaté transfery ze SR

4111
4112

91.000,68.100,-

b) Výdaje v rámci finančního vypořádání
• Vratky dotace do SR
• Pasivní vypořádání s krajem
• Pasivní vypořádání s obcemi
• Pasivní vypořádání se soc. Fondem

5364
5366
5366
5345

36.362,0,0,0,-

Účelové dotace přijaté
ÚZ
98193

Dotace ze SR – volby do zastupitelstva ÚSC

Poskytnuto v Kč

Čerpáno v Kč

31.000,-

18.610,-

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů na rok 2020
Rozpočet obce Lubné na rok 2020 byl po řádném vyvěšení návrhu schválen zastupitelstvem
obce na veřejném zasedání dne 16.12.2019. Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen ve výši
946.500,- Kč na straně příjmů a 946.500,- Kč na straně výdajů.
Během roku 2020 bylo starostkou obce schváleno 9 rozpočtových opatření. Celková výše
rozpočtových opatření činila 209.100,- Kč na straně výdajů a 143.900,- Kč na straně příjmů.

Příjmy:
Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč
Daňové příjmy

Plnění k 31.12.2020

864.900,-

880.300,-

856.706,95

Nedaňové příjmy

13.500,-

51.000,-

47.794,50

Kapitálové příjmy

0,-

0,-

0,00

Přijaté dotace

68.100,-

159.100,-

159.100,00

Příjmy celkem

946.500,-

1.090.400,-

1.063.601,45

Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč

Plnění k 31.12.2020

Výdaje:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Zůstatky na účtech k 31.12.2020
231 0100 KB běžný účet
231 0120 ČNB běžný účet
261 0100 Pokladna

946.500,-

1.145.100,-

857.578,87

0,-

10.500,-

10.500,00

946.500,-

1.155.600,-

868.078,87

0,-

-65.200,-

195.522,58

1.056.180,66 Kč
489.800,04 Kč
6.832,00 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022-2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022-2024 byl schválen zastupitelstvem obce
dne 22.12.2020 a vyvěšen na úřední i elektronické desce.

3) Hospodaření s majetkem
Inventarizace majetku
Inventarizace byla provedena na základě Plánu inventur na rok 2020 ze dne 22.12.2020 k
rozvahovému dni 31.12.2020 a byla řádně doložena inventarizačními soupisy majetku.
Byla provedena dokladová inventarizace účtů, včetně soupisu pohledávek, závazků a
rozestavěnosti a podrozvahových účtů. Bylo provedeno porovnání fyzického stavu se stavem
účetním. Rozdíly nebyly zjištěny.
Výsledky inventarizace byly projednány na zastupitelstvu obce dne 26.2.2021.
Stav majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2020
Aktiva:
Drobný nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek – územní plán
Pozemky
Stavby, budovy

v tis. Kč
54
180
144
1665

Kulturní předměty
Drobný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy + pohledávky + ceniny
Stav peněžních prostředků na účtech

47
330
11
10
1553

Celkem aktiva

3994

Vlastní kapitál
Cizí zdroje krytí – krátkodobé závazky

3240
64

Celkem pasiva

3304

Pasiva:

4) 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 přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu
Jihomoravského kraje dne 6.4.2021.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o
přezkoumávání hospodaření, a to nedostatky spočívající v porušení povinností územního celku
stanovených zvláštními právními předpisy – nebyla podána písemná informace
přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

Přílohy:
Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020
Výkaz rozvaha k 31.12.2020
Výkaz příloha k 31.12.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Vyrozumění ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lubné za rok 2020

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit na elektronické úřední desce na
adrese www.lubne.cz nebo v kanceláři obecního úřadu v Lubném po domluvě se starostkou
obce.

Vypracovala: Lenka Kamínková, účetní obce
Schválila:
Zuzana Kačerovská, starostka obce

Vyvěšeno:
Sňato:

17.06.2021
30.06.2022

