
OBEC Hodonín 
538 25 Nasavrky, Hodonín čp. 33, IČ: 654736 

Návrh Závěrečného účtu Obce Hodonín za rok 2020 

Závěrečný účet Obce Hodonín za rok 2020 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
(v tis. Kč) 

Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění 
Rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2020 k upravenému 

Rozpočtu 
Třída 1 Daňové příjmy 1945,80 0,05 1945,85 1624,32 83,5 
Třída 2 Nedaňové příjmy 518,40 318,07 836,47 820,65 98,1 
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 
Třída 4 Přijaté dotace 68,10 2230,06 2298,16 2812,34 122,4 
Příjmy CELKEM 2532,30 2548,18 5080,48 5257,31 103,5 
Třída 5 Běžné výdaje 2239,00 893,46 3132,46 3227,49 103,0 
Třída 6 Kapitálové výdaje 293,00 1991,34 2284,34 2089,92 91,5 
Výdaje CELKEM 2532,30 2884,50 5416,80 5317,41 982 
Saldo: Příjmy-výdaje  0,00 -336,32 -336,32 -60,10 17,9 
Třída 8 Financování 0,00 336,32 336,32 60,10 17,9 
Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 0,0 
Financování celkem po konsolidaci 0,00 336,32 336,32 60,10 17,9 
Přebytek (-) Ztráta (+) - - 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Hodonín (výkaz FIN 2-12, rozbor 
čerpání příjmů a výdajů). Majetek je evidován na majetkových účtech, je řádně inventarizován a 
při prodeji se postupuje dle zákona o obcích 128/2000 Sb. 

Hospodářský výsledek dle výkazu zisku a ztrát je 231 128,18 Kč. 

PŘÍJMY: 
Plnění daňových příjmů odpovídá rozpočtované hodnotě. Výrazné zvýšení dotačních příjmů nastalo 
přídělem investiční dotace na vybudování úpravny vody. 
Ke zvýšení nedaňových příjmů došlo z důvodu vyššího prodeje dřeva (byť s nevýhodnou jednotkovou 
cenou) vynuceného kůrovcovou kalamitou. 
Přijaté dotace -  příspěvek na kůrovce a covid, úpravna vody, na volby do senátu a krajů ČR a na činnost 
místní správy. 

VÝDAJE: 
Běžné výdaje – ke zvýšení o cca 40 % došlo z důvodu zvýšení výdajů na zvládnutí kůrovcové 
kalamity. 
Kapitálové výdaje – ke zvýšení kapitálových výdajů došlo zahájením výstavby úpravny vody . 



2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 2 202 733,21 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich 
čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. 

Poskytovatel ÚZ Účel Položka      Rozpočet          Čerpání % 
Krú Pce 
2020 

Dotace 
SR/SDV 

4112   68 100,00  68 100,00 100,0 

KrÚ Pce 
14.08.2020 

98024 Příspěvek na covid 4111     98 750,00  98 750,00 100,0 

KrÚ Pce 
 17.08.2020 

 98193 Dotace na volby do 
 Senátu a krajů ČR

 4111        31 000,00       15 569,21            50,2 

KrÚ Pce 
 15.12.2020 

 29030  Příspěvek na   
 kůrovce 

 4116      309 194,00     309 194,00  100,0 

SFŽP 
 2020 

 90992  Invest. dotace na   
 úpravnu vody 

 4213   1 711 120,00  1 711 120,00            96,2 

CELKEM  2 218 164,00 2 202 733,21 99,0 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Ivana 
Bednaříková a Ing. Věra Loužilová – kontroloři pověření řízením přezkoumání. Přezkoumání 
bylo provedeno na základě písemné žádosti starosty obce. Přezkoumání hospodaření bylo 
provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 06.05.2021. 

Zjištění ze závěrečného přezkoumání 
Při přezkoumání hospodaření obce Hodonín nebyly zjištěny chyby, které mají závažnost 
nedostatků uvedených § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. (viz níže Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020). 

Projednání závěrečného účtu obce Hodonín se uzavírá se souhlasem s celoročním 
hospodařením. 

Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a výkaz 
FIN 2 – 12 k 31. 12. 2020 . 

Vyvěšeno dne: 24.05.2020 
Sejmuto dne: . . 
Schváleno zastupitelstvem dne: 24.05.2020 

Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce i elektronicky a v plném rozsahu. 
Zveřejnění v úplném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření způsobem 
umožňujícím dálkový přístup



 

















 



Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky

Název účetní jednotky:  Obec Hodonín

Sídlo:  Hodonín 33

       538 25 Hodonín

IČO : 00654736

Kontaktní osoba:

Datum účetní závěrky:      31.12.2020

Účetní závěrka:      Řádná

Datum rozhodnutí o schválení/neschválení:                                        24.05.2021

Schvalující orgán:      Zastupitelstvo obce

Členové schvalujícího orgánu:

      Blažek Miroslav

      Blažek Miroslav ml.

      Blažek Jan

      Mojžíš Michal

      Šimonová Marie

      Trpkoš Milan

Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky:                                                       Schváleno

Zápis o neschválení účetní závěrky:

Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele

účetní závěrky:

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky,

případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4
vyhlášky a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotka
zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Za účetní jednotku:

   Václav Tezner                                                        Podpis ...............................................................
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