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„NÁVRH“ 
 

Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2020 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění platných předpisů) 
    
 
1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M  
 

 
   vyjádřeno v Kč  
Text SR 2020 UR 2020 skutečnost 

2020 
% plnění 
(UR) 

     
Příjmy celkem 20.848.000,00 27.059.959,20 30.579.127,56 113,01 
daňové (tř. 1) 11.200.000,00 11.434.280,00 11.493.466,04 100,52 
nedaňové (tř. 2)   9.408.000,00 11.712.718,00 10.922.700,32   93,26 
kapitál. (tř. 3)              10.250,00        10.250,00 100,00 
dotace (tř. 4)      240.000,00   3.902.711,20   8.152.711,20 208,90 
     
Konsolidace příjmů     4.250.000,00  
Příjmy po 
konsolidaci 

20.848.000,00 27.059.959,20 26.329.127,56   97,30 

     
Výdaje celkem 26.148.955,12 33.930.382,32 27.791.988,11    81,91 
běžné (tř. 5) 20.648.955,12 28.209.382,32 25.743.232,81    91,26 
kapitálové (tř. 6)   5.500.000,00   5.721.000,00   2.048.755,30    35,81 
     
Konsolidace výdajů       4.250.000,00  
Výdaje po 
konsolidaci 

26.148.955,12 38.930.382,32 23.541.988,11   69,38 

     
Saldo příjmů a výdajů 
po konsolidaci 

  - 5.300.955,12 -6.870.423,12 - 2.787.139,45   40,57- 

     
Financování (tř. 8)     5.300.955,12  6.870.423,12   2.787.139,45   40,57 

 
 
 
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Jindřichovice pod Smrkem (výkaz FIN 2-12 M, Výkaz pro 
hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR). 
  
 
 
     
2) Hospodářská činnost     
Obec neprovozuje hospodářskou činnost. 
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3) Obecní fond životního prostředí – hospodaření s tímto fondem upravuje směrnice 
č.1/2016 o OFŽP.  
 
Zdrojem fondu je podíl zisku z prodané elektřiny, čerpání prostředků fondu ve směrnici 
stanoví formu podpory, účel a podmínky pro čerpání těchto prostředků. Prostředky fondu 
jsou přiznávány formou rozhodnutí, jehož schválení je v pravomoci zastupitelstva obce.  
 
V průběhu roku 2020 byly proúčtovány na tomto fondovém účtu následující objemy:  
 
Stav fondu k 1.1.2020              120.204,84 Kč 
Převod ze ZBÚ do fondu životního prostředí           250.000,00 Kč  
Čerpání prostředků fondu do 31. 12. 2020         -  211.690,00 Kč  
Bankovní úroky                0,00 Kč  
Bankovní poplatky          - 828,00 Kč  
Stav fondu k 31.12.2020                          157.686,84 Kč 
 
 
 
V roce 2020 nebyly poskytnuty žádné půjčené prostředky. V roce 2020 bylo poskytnuto 
celkem 16 dotací fyzickým osobám v celkové výši 211.690,-Kč. 
Žádná půjčka k 31. 12. 2020 není evidována. 
      
 
4)  Účetní operace týkající se cizích zdrojů:  
 
K rozsahu přílohy č. 1 písm. d) vyhlášky číslo 505/2002 Sb.- prováděcí vyhlášky k zákonu o 
účetnictví se vztahují následující objemy cizích zdrojů obce, které se týkají přijatých úvěrů. 
 
 

 úvěry od peněžních ústavů – dlouhodobé                                                                     
 
 

pen.ústav 
 

účel Neuhrazená 
jistina 

k 1.1.2020 

Splátka jistiny 
v roce 2020 

Neuhrazená 
jistina 

k 31.12.2020 

Termín 
poslední 
splátky 

ČS a.s. Bytové 
domy 

  4.583.248,00      583.344,00 3.999.904,00 31.12.2028 

ČS a.s. Bytové 
jednotky 

  1.800.000,00      450.000,00 1.350.000,00 31.12.2023 

celkem SÚ 451   6.383.248,00   1.033.344,00 5.349.904,00  

 
 
 

1) Obec Jindřichovice pod Smrkem má uzavřenou smlouvu o úvěru s Českou 
spořitelnou, a.s. na koupi bytových domů v Jindřichovicích pod Smrkem čp. 1, čp. 3 a 
čp. 253. Úvěr je splácen měsíčními splátkami ve výši 48.612,-Kč. Ročně je splaceno 
583.344,00Kč. Konečná splatnost úvěru je 31.12.2028. Úvěr je úročen úrokovou 
sazbou 0,89% ročně. 
 

2) Obec Jindřichovice pod Smrkem má uzavřenou ještě jednu smlouvu o úvěru 
s Českou spořitelnou, a.s. na koupi šesti bytových jednotek v čp.10 a čp.11 ve výši 
2.250.000,00 Kč. Úroková sazba je sjednána jako pevná po celou dobu trvání a její 
výše činí 1,29% ročně. Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 
37.500,-Kč, což činí 450.000,00Kč za rok. Konečná splatnost úvěru je  31.12.2023. 

 



Stránka 3 z 8 
 

 
 
  
5) Účelové prostředky státního rozpočtu, rozpočtu kraje a státních fondů:  
 
 
     vyjádřeno 

v Kč 
Poř.č. účel NZÚZ/položka Poskytnuto čerpáno Rozdíl 

1 Politika 
zaměstnanosti 

000013101/4116 829.000,00 829.000,00 0,00 

2 MŽP(kůrovec) 000029030/4116 189.981,00 189.981,00 0,00 
3 VPS 000098024/4111 796.250,00 796.250,00 0,00 
4 Volby do 

senátu a kraje 
000098193/4111 31.000,00 19.604,00 11.396,00 

5 KÚLK (SDH) 000000000/4122 37.195,20 37.195,20 0,00 
6 KÚLK (silnice) 000000000/4122 300.000,00 300.000,00 0,00 
7 KÚLK (kostel) 000000000/4122 900.000,00 900.000,00 0,00 
8 
 

MŠMT 103133063/4116 
103533063/4116 

70.872,76 
401.642,24 

70.872,76 
401.642,24 

0,00 

 
 
 
K jednotlivým dotačním titulům: 
 
1) Aktivní politika zaměstnanosti – obec v roce 2020 čerpala prostředky na základě Dohody 

o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. LBA-V-13/2020 
ze dne 27.04.2020 a dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 k této dohodě, dohody č. LBA-V-60/2019 ze 
dne 29.05.2019 a dodatku č.1 a 2, dohody č. LBA-V-22/2019 ze dne 28.3.2019 a dodatku 
č.1,2,3 a 4. Na dohody bylo celkem vyčerpáno 829.000,-Kč. 
 

2) Na základě rozhodnutí KÚLK podle § 46 odst.4 lesního zákona v řízení o žádosti podané 
dne 20.8.2020, zaevidované pod č. 106/LK/2020-K107, vedeném v souladu s § 46 odst. 
11 lesního zákona, v souladu se zásadami, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních 
lesích za rok 2019 č.j. 33707/2020-MZE-16221 byl obci poskytnut finanční příspěvek ve 
výši 189.981,-Kč 

 
3) Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek dle zákona č. 159/2020 Sb., o 

kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS Cov-2 z Všeobecné pokladní správy na zmírnění dopadu poklesu 
daňových příjmů ve výši 796.250,-Kč. 

 
4) Volby do zastupitelstev krajů a do senátu – byla poskytnuta dotace ve výši 31.000,-Kč, 

vyčerpáno bylo 19.604,-Kč. Vratka ve výši 11.396,- byla poukázaná na účet LK v rámci 
finančního vypořádání za rok 2020 dne 25.01.2021 
 

5) Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – 
z dotačního fondu LK, oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program 
č.1.1 Podpora jednotek PO obcí LK č. OLP/1867/2020 schválená Zastupitelstvem LK dne 
23.6.2020 usnesením č. 178/20/ZK. V rámci finanční podpory JSDH byly pořízeny 4 páry 
zásahové obuvi, 4 páry zásahových rukavic a 4 komplety zásahových obleků. Celková 
výše investice činila 104.239 Kč, přičemž příspěvek LK byl 37,195,20Kč a vlastní podíl 
obce byl 67.043,80Kč. 
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6) Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – 

z dotačního fondu LK, oblast podpory: Regionální rozvoj, program č.2.1 Program obnovy 
venkova – Dotační titul č.4 – oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného 
osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť č. OLP/2797/2019 schválená 
Zastupitelstvem LK dne 25.6.2019 usnesením č. 285/190/ZK. Projekt s názvem „Oprava 
komunikací v obci Jindřichovice pod Smrkem a osadě Dětřichovec“ byla realizována 
v roce 2019. Dotace ve výši 300.000,-Kč byla obci poukázaná na účet obce dne 
12.2.2020. 
 

7)  Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 
917 07 – Transfery č. OLP/1543/2019 schválená Zastupitelstvem Libereckého kraj dne 
28.05.2019 usnesením č. 228/19/ZK byla s obcí uzavřena veřejnoprávní smlouva o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na projekt s názvem „Oprava střechy, stropu, 
římsy a provedení nové podlahy půdy kostela Nejsvětější Trojice“ ve výši 900.000,-Kč. 
Dotace byla obci poukázána na účet obce až po vyúčtování akce, a to 12.03.2020. 

 
8) MŠMT průtokový transfer. Jednalo se o dotaci z MŠMT s podporou prostředků EU 

v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 
sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty 
využívající zjednodušené vykazování nákladů. Evropský podíl činil 85%- tj. 401.612,24Kč 
a podíl ze státního rozpočtu byl 15% - tj. 70.872,76Kč. 
 

 
6) Poskytnuté dotace 
   
    V roce 2020 obec poskytla 6 neinvestičních účelových dotací z rozpočtu obce 

- FK Sokol Jindřichovice pod Smrkem  105.000,-Kč 
- SDH Jindřichovice pod Smrkem    40.000,-Kč 
- Klub žen Jindřichovice pod Smrkem    20.000,-Kč 
- Jindřichovický pěvák Pohoda    15.000,-Kč 
- EIC Jindřichovice pod Smrkem, z.s.    15.000,-Kč 
- OS Lunaria z.s.      15.000,-Kč 

  
Celkem     210.000,-Kč  

 
Všechny poskytnuté účelové dotace byly yypořádány do stanoveného data tj. 28.02.2021 
 
 
 
7) Poskytnuté dary  
 
       Na základě darovací smlouvy byly Obcí poskytnuty celkem 3 finanční dary. 

a) Český svaz včelařů    5.000,-Kč 
b) Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.   3.500,-Kč    
c) Diecézní charita Litoměřice   3.000,-Kč 

 
 
8) Přijaté dary 
   
        Na základě uzavřených darovacích smluv obec přijala finanční dary 

a) Na Kostel Nejsvětější Trojice  93.135,-Kč 
 

Přijaté dary na transparentní účet obce (Záchrana kostela Nejsvětější Trojice) od 
fyzických osob za rok 2020 činily 93.135,-Kč. 
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9) Hospodaření PO Základní a Mateřská škola 
 

TEXT Základní škola  
   

rozpočtové zařazení § 3113     
rozpočtový vztah obce    

   
schválený rozpočet               842.000,00     
Upravený rozpočet               842.000,00  

   
skutečně profinancováno 842.000,00  

   
neprofinancovaný objem 0     
 Hlavní činnost Hospodářská 

činnost 
   

Výnosy celkem  
 

8.744.384,26  32.803,00 

   
Náklady celkem 8.540.105,29  32.803,00 

   
Výsledek hospodaření 2020            + 204.278,97            0,00    

      
 
 
 
 
Zřízené PO Základní škola a mateřská škola p.o. byly stanoveny v rámci rozpočtu obce 
závazné ukazatele ve výši 842.000,00 na zasedání ZO usnesení 5/2019 ze dne 09.12.2019.  
 
Celkový hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši +204.278,97Kč bude převeden takto: 
35 328 do fondu odměn a 168 950,97 do rezervního fondu. 
Peníze budou použity v rámci možností na realizaci neuskutečněných výdajů v roce 2020. 
(malování chodby, kanceláří a výměna lina na chodbě). Schváleno na ZO 17.5.2021, 
usnesením č. 2. 
 
 
Veřejnosprávní kontrolu za rok 2020 provedl nezávislý auditor Karel Pítro dne 17.03.2021. 
Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. 
Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz majetku a závazků, stejně tak i výnosů a 
nákladů organizace. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem. 
 
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných 
výkazů a Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole je založena na obecním úřadě. 
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10) Majetek obce 
 
Výkaz Rozvaha k 31.12.2020 
 
a) Aktiva 
 Brutto Korekce Netto 
DNM 169.642,00 163.657,00 5.985,00 
DHM 253.044.096,16 75.945.733,28 177.098.362,88 
Dlouhodobý finanč.majetek 7.541.000,00 73.500,00 7.467.500,00 
Dlouhodobé pohledávky 492.298,41 209.642,70        282.655,71 
Zásoby 1.447.954,00 0 1.447.954,00 
Krátkodobé pohledávky     4.973.724,81 93.920,80 4.879.804,81 
Krátkodobý finanč.majetek 15.990.395,03 0 15.990.395,03 
Celkem 283.659.110,41 76.486.452,98 207.172.657,43 

 
b) Pasiva 
Jmění ÚJ a upravující položky 158.675.643,60 
Fondy ÚJ                       157.686,84 
Výsledek hospodaření (celkem) 37.436.708,74 
Dlouhodobé závazky (půjčky,úvěry) 5.517.899,30 
Krátkodobé závazky  5.384.718,95 
Celkem 207.172.657,43 

 
 
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 
Výnosy za rok 2020 byly celkem:    27.340.036,68 Kč 
Náklady za rok 2020 byly celkem:   26.090.250,84 Kč 
Z uvedeného plyne, že VH po zdanění byl  za rok 2020 + 1.249.785,84Kč, který bude 
převeden do 30.6.2021 na SÚ 432 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období). 
 
 
 
 
 
11)  Ostatní dlouhodobý finanční majetek 
 
 
a) Obec vlastní listinné akcie: 
- FinReal Liberec, a.s. - 245 ks á 500,-Kč  tj.: 122.500,-Kč 
- Severotrans, a.s. – 245 ks á 300,-Kč tj.: 73.500,-Kč v likvidaci, tzn. byly tvořeny OP v plné výši 
 
 
b) Obec na základě darovací smlouvy s Frýdlantským vodárenským sdružením (IČ 46746552, 
zastoupené jednatelem ing. Petrem Olyšarem) vlastní 63 kusů akcií Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a.s. (IČ 25496565) o jmenovité hodnotě jedné akcie 115.000,-Kč. Celková hodnota 
darovaných akcií v listinné podobě je 7.245.000,-Kč. 
 
Obec vlastní akcie v celkové hodnotě 7.441.000,-Kč. 
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12)  Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 
 
Obec Jindřichovice pod Smrkem je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným. 
Obchodní název firmy je Jindřichovice s.r.o., sídlo Jindřichovice pod Smrkem č.p. 245 a 
předmět podnikání je: 
- řeznictví a uzenářství 
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
Základní kapitál a vklad společníka je 100.000,-Kč a obchodní podíl jediného společníka činí 
100%.  
Společnosti Jindřichovice s.r.o. byla poskytnuta dlouhodobá výpomoc ve výši 174.951,70 Kč a 
prozatím nebylo nic splaceno. V roce 2012 byly vytvořeny OP ve výši 174.951,70 Kč. 
Jindřichovice s.r.o. již od září 2008 neprovozuje žádnou činnost. 
 
 
 
13) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 
     
Přezkoumání hospodaření obce provedl kontrolor Krajského úřadu LK pan Bc. Petr Hloušek.  
Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na OÚ dne 14.09.2020 a závěrečné přezkoumání bylo vykonáno 
dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2 dne 02.03.2021. 
 
 
Kontrola byla provedena na základě pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ve znění pozdějších 
předpisů, které vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č.j.:LK-
0075/20/Hlo dne 24.08.2020. 

 
 
 

14) Závěr (dle ustanovení § 10 zákona 420/2004 Sb.)  
 

A) Při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny méně závažné chyby a 
nedostatky (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona).  

 
Bylo zjištěno, že neuvolněnému místostarostovi obce byla odměna v období 5-8/2020 
vyplácena v jiné výši, než bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 4.5.2020. Zastupitelstvo 
obce přijalo opatření usnesením číslo 5/2020 dne 16.11.2020 tím, že stanovilo novou výši 
odměny pro místostarostu obce. 
Nedostatek byl napraven. 
 
 

B) V rámci přezkoumání hospodaření Obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2020 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb.) 
 
 

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, 
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
 
 
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání: 
 

a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku……………………….…14,89% 
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku……………………………...10,34% 
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku…….3,10% 

 
 



Stránka 8 z 8 
 

Dluh obce nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve 
smyslu zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

 
 

Plné znění o provedeném přezkoumání hospodaření obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 
2020 je přílohou k závěrečnému účtu.  

 
 
 
 

V Jindřichovicích pod Smrkem 
15.05.2021 


