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ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019 
 

OBEC TROUBSKO  
 

 

 

 

 
 

Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje 

Obec Troubsko schválený závěrečný účet obce za rok 2019: 
 

Zastupitelstvo obce Troubsko na svém zasedání dne 19.12.2018 schválilo usnesením č. X/7 v 

souladu s ustanovením § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

rozpočet obce na rok 2019. Rada obce následně v souladu s § 14 zákona č.250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedla rozpis 

rozpočtu obce na rok 2019 v členění podle podrobné rozpočtové skladby. Rozpočet byl v 

souladu se zmocněním Zastupitelstva obce upravován formou rozpočtových opatření. 

 

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2019 (výkaz FIN 2-12) 
 

Celková bilance příjmů a výdajů obce Troubsko sestavená k 31. 12.2019 je uvedena 

v následující tabulce. 
 

Schválený rozpočet příjmů obce Troubsko na rok 2019 byl stanoven v objemu 

33 300 000.- Kč. V průběhu roku 2019 došlo k navýšení rozpočtu příjmů o částku 

138 400.- Kč, upravený rozpočet příjmů tak činil 33 438 400.- Kč. K navýšení 

rozpočtu příjmů došlo především úpravou po upřesnění částky souhrnného dotačního vztahu na 

výkon státní správy, zapojením finančního daru, vlivem dodaného dobropisu fakturace z roku 

2018 a zapojením finančních prostředků ze státní pokladny na Volby do Evropského 

Parlamentu. U některých příjmů byly v průběhu roku převýšeny očekávané příjmy. Příjmy 

Obce Troubsko k 31. 12. 2019 dosáhly výše 35 864 421,94 Kč a byly vzhledem k upravenému 

rozpočtu naplněny na 107 %. 
 

Schválený rozpočet výdajů obce Troubsko pro rok 2019 představoval částku 

34 040 000.- Kč. V průběhu roku 2019 byl rozpočet navýšen o 14 709 900.- Kč, upravený 

rozpočet výdajů tak činil 48 749 900.- Kč. K navýšení schváleného rozpočtu došlo zapojením 

navýšeného příjmového rozpočtu do výdajů 138 400.- a zapojením finančních prostředků 

minulých let. Výdaje obce Troubsko k 31. 12. 2019 dosáhly výše 36 793 378,87.- Kč a byly 

vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 75 %. 
 

Dále byly v rámci rozpočtu výdajů provedeny přesuny mezi jednotlivými paragrafy rozpočtové 

skladby, a to na základě vývoje čerpání výdajů v jednotlivých oblastech rozpočtového 

hospodaření. Tyto přesuny měly vliv na celkový objem rozpočtu výdajů. V roce 2019 bylo 

provedeno devět rozpočtových opatření a tři změny rozpisu, při kterých byli zapojeny finanční 

prostředky minulých let, a tím byl celkový objem rozpočtu výdajů navýšen. 
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Součástí schváleného rozpočtu výdajů bylo financování obce Troubsko pro rok 2019, které  

představovalo částku ve výši 1 054 000.-Kč; tato částka obsahovala i splátky úvěru ČMZRB 

(položka 8124). V průběhu roku 2019 byly Rozpočtovým opatřením č. 1, č. 3 a č. 6 zapojeny 

další finanční prostředky z minulých let ve výši 14 571 500.- Kč. Celková výše financování 

k 31.12.2019 dosáhly výše 15 625 900.- Kč. 

 

Příjmy 
 

schválený rozpočet 
 

upravený rozpočet 
 

skutečnost 
 

 

Třída 1 - Daňové příjmy 
 

29 993 000,00 
 

29 993 000,00 
 

32 896 316,79 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 640 000,00 1 676 400,00 1 441 639,15 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 192 000,00 192 000,00 60 000,00 

Třída 4 - Přijaté dotace 

Konsolidace příjmů 

1 475 000,00 

-265 000,00 

1 577 000,00 

-265 000,00 

1 466 466,00 

-197 465,00 
 

 

Příjmy po konsolidaci 
 

33 035 000,00 
 

33 173 400,00 
 

35 666 956,94 

 
Výdaje 
 

 
 

 
 

 
 

 

Třída 5 - Běžné výdaje 
 

26 208 400,00 
 

28 587 000,00 
 

21 909 911,13 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 

Konsolidace výdajů 

7 831 600,00 

-265 000,00 

20 162 900,00 

-265 000,00 

14 883 467,74 

-197 465,00 
 

 

Výdaje celkem 
 

33 775 000,00 
 

48 484 900,00 
 

36 595 913,87 
 

Příjmy: 35 666 956,94 Kč 
  

Výdaje: 36 595 913,87 Kč 
  

Saldo příjmů a výdajů:      -928 956,93 Kč 
 

Financování 
 

schválený rozpočet 
 

upravený rozpočet 
 

skutečnost 
 

 

Třída 8 – Financování 
    

 
 změna stavu na ZBÚ 1 054 400,00 15 625 900,00 1 850 063,83 
 přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 

 splátky úvěrů, přebytek 

minulých let 

-314 400,00 -314 400,00 -864 538,00  

    - SFŽP 1.284.000.- Kč    

    - ČMZRB 315.000.- Kč 

   - zapojení fin. prostřed.     

   

 - Operace s pen. účtu   

  nemající charkter PaV 

  -56 568,90 

;     

Financování celkem 740 000,00 15 311 500,00 928 956,93 
 

Rozpočtové hospodaření obce za rok 2019 skončilo ve výši  -928 956,93 Kč (saldo příjmů a 

výdajů). Tato částka byla pokryta z prostředků minulých let formou financování. Obec 

Troubsko nemá hospodářskou činnost, všechny činnosti vykonává v rámci hlavní činnosti. 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle 

rozpočtové skladby jsou součástí přílohy č.1 - Výkaz FIN 2-12 sestavený k 31.12.2019. 
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Další podrobnosti hospodaření obce jsou součástí přílohy: 

č.2 - Rozvaha 

č.3 - Výkaz zisku ztrát 

č.4 - Příloha  

 

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv 
 

Obec Troubsko měla k 31.12.2019 zřízeny 2 účelové peněžní fondy. 
 

Fond  
 

příděl do fondu 
 

čerpání 
 

zůstatek 
 

Sociální fond 211 893,63 Kč 195 477,00 Kč 258 695,23 Kč  
     

     Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a Vnitřní směrnicí pro tvorbu a používání   

     sociálního fondu  č. S1/2015, schválena zastupitelstvem obce dne 23.5.2015. 
 

 

Fond  
 

příděl do fondu 
 

čerpání 
 

zůstatek 
 

Fond rozvoje bydlení 34 528,83 Kč  200 168,00 Kč 118 963,46 Kč  
     

     Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a Pravidly pro používání peněžních prostředků   

      fondu rozvoje bydlení č. P1/2012 schválena zastupitelstvem obce dne 1.1.2013.  
 

 
 

3) Stav bankovních účtů a finanční situace obce 
 

Obec Troubsko měla  k 31.12.2019 zřízeny následující bankovní účty: 
 

 

Bankovní ústav 
 

 

Účel účtu 
  

 

Zůstatek 
 

Českomoravská záruční a rozvojová 

banka / ČMZRB 

splátka úvěru – kanalizace 

III. etapa 

 

438,03 Kč 

Česká národní banka / ČNB příjmy dotací ze SR 2 530 366,11 Kč 

Komerční banka a.s. / KB 

 

základní běžný účet 

sociální fond 

fond rozvoje bydlení 

EURO účet – přepočteno      

16 545 027,50 Kč 

258 695,23 Kč 

118 963,46 Kč 

106 692,09 Kč 
 

Pokladna stav hotovosti k 31.12.2019  74 791,00 Kč 
 

Obec Troubsko v roce 2019 hospodařila bez nutnosti přijetí úvěru nebo půjčky od peněžních 

ústavů, fyzických či právnických osob. 

 

Stav pohledávek a závazků k 31.12.2019: 
 

Pohledávky (+)   - splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 173 055,00 Kč 

(půjčky jsou spláceny dle splátkového kalendáře) 

          - nezaplacené FV po splatnosti 20 960,00 Kč 

- nezaplacené FV ve splatnosti 58 899,88 Kč 

- nedoplatek za odpady TP ve výši 1 448,32 Kč   

- nedoplatek za pronájem hrobového místa 1 400,00 Kč   

- smlouvy o pronájmu 42 219,00 Kč 

- poskytnuté zálohy 1 991 691,30 Kč 
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Závazky (-)           - nezaplacené FD před splatností ve výši 178 419,36 Kč 

          - přijaté zálohy 71 115,75,00 Kč 

          - ostatní dlouhodobé závazky 142 478,00 Kč 
 

4) Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace) 
 

Řádná inventarizace majetku obce byla zjištěna fyzickou a dokladovou inventurou podle stavu 

ke dni 31.12.2019. Inventura byla zahájena 2.1.2020 a ukončena 31.1.2020  se zjištěním 

skutečného stavu majetku. Povinnost inventarizovat majetek a závazky vyplývá ze zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb., o 

inventarizaci majetku a závazků. Uvedené stavy majetku a závazků k 31.12.2019 byly 

zkontrolovány a odsouhlaseny v rámci inventarizace podle zákona o účetnictví a v souladu 

s účtovou osnovou a postupy účtování. Závěrečná inventarizační zpráva byla projednána  radou 

obce dne 17.2.2020.   

Podstatné rozdíly stavu jednotlivých účtů v rozvaze k 31.12.2019 proti počátečním stavům 

k 01.01.2019 vznikly zařazením nového majetku roku 2019 a vyřazením majetku z roku 2018, 

schváleného radou obce dne 17.2.2020: 
 

 

Účet 018 0100 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

 ESET antivir licence 3 roky 10 834,00 Kč (+) 

 SW sledování rozpočtu 10 710,00 Kč (+) 

 SW matrika 9 873,60,00 Kč (+) 

 SW UZOb-zápisy ZO, rada 16 000 Kč (+) 

Účet 021 0xxx – Dlouhodobý hmotný majetek  

             0201 – budovy 

 TZ budovy víceúčelové hřiště  3 248 429,17 Kč (+) 

 TZ budovy ZŠ/vánoční osvětlení 102 366,00 Kč (+) 

 pořízení budovy RD č. 79 / knihovna  1 957 940,00 Kč (+) 

       0401 – komunikace 

 parkovací místa a vjezdy ul. Školní 56 KO 1 518 872,00 Kč (+) 

 zpevněná plocha-MŠ 159 189,00 Kč (+) 

 zpevněná plocha/žulové kostky park 58 KO  107 340,00 Kč (+) 

 TZ komunikace ul. U rybníka, Pod vinohrady/zpomalovací pruhy  45 561,00 Kč (+) 

 TZ rekonstrukce Veselského náměstí  1 000 306,00 Kč (+) 

0402 – veřejné osvětlení 

 TZ veřejné osvětlení ul. Lišky 60 999,00 Kč (+) 

 veřejné osvětlení víceúčelové hřiště 683 202,00 Kč (+) 

 TZ veřejné osvětlení kostela 20 VO  321 875,00 Kč (+) 

             0501 – kanalizace 

 dešťová kanalizace ul. Jarní / darovací smlouva 80 000,00Kč (+) 

 splašková kanalizace Ostopovice / bezúplatný převod  12 933 262,22 Kč (-) 

0502 - vodovod 

 vodovod ul. Jarní / darovací smlouva 69 000,00 Kč (+) 

 vodovod svěřený SVaK Ivančice 69 000,00 Kč (-) 

 vodovod víceúčelové hřiště  313 670,00 Kč (+) 

0602 – ostatní stavby 

 TZ fotbalové hřiště / záchytná síť 47 674,00 Kč (+) 

 fotbalové hřiště – střídačky 99 946,00 Kč (+) 

 seník ul. Za Farou 53 600,00 Kč (+) 
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 víceúčelové hřiště 9 844 342,50 Kč (+) 

 lávka pro pěší X7 ul. NO (RD č. 4)  24 669,00 Kč (+) 

 lávka pro pěší X8 ul. NO (RD č. 20)  25 134,00 Kč (+) 

 lávka pro pěší X9 ul. Zámecká 52 450,49 Kč (+) 

 studna č. 1 ul. U lednice  21 415,48 Kč (+) 

 studna č. 2 ul. NO (RD č. 4)  14 959,88 Kč (+) 

 studna č. 3 ul. Lišky / pod kostelem  14 959,88 Kč (+) 

 studna č. 4 ul. Veselské náměstí  11 438,64 Kč (+) 

 studna č. 5 ul. U rybníka (RD č. 28)  14 079,57 Kč (+) 
 

Účet 022 0xxx – Stroje, přístroje, zařízení 

 0100 - stroje 

 šípová radlice  SMR1600  99 583,00 Kč (+) 

 likvidace majetku / traktor 5 S 549 707,00 Kč (-) 

0300 – přístroje 

 defibrilátor PHILLIPS Heart start 43 971,00 Kč (+) 

 robot COUPE 95 621,00 Kč (+) 

 robot COUPE svěřený majetek ZŠ a MŠ Troubsko 95 621,00 Kč (-) 

0700 – zařízení 

 kuchyňská linka víceúčelové hřiště 82 615,00 Kč (+) 

 florbalové mantinely vč. Vozíku 61 077,00 Kč (+) 
 

Účet 028 0xxx – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

 0100 – drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 

 UPS ES700V 4 920,00 Kč (+) 

 zdroj WD Elements Portable 4 137,00 Kč (+) 

 záložní zdroj / administrativa 2 485,00 Kč 

 lavice, ohniště, stojan míče / víceúčelové hřiště  90 102,00 Kč (+) 

 jednací stůl / víceúčelové hřiště 17 908,00 Kč (+) 

 vitríny TRADITION 61 654,00 Kč (+) 

 vyřazený majetek / likvidační zpráva 183 966,60 Kč (-) 

 skříně / víceúčelové hřiště 72 117,00 Kč (+) 

 sekačka John Deere JS63V 22 900,00 Kč (+) 

 el. spotřebiče / víceúčelové hřiště 18 818,00 Kč (+) 

 projektor BenQ MX535, plátno 12 297,00 Kč (+) 

 lavičky, stojan na kola / víceúčelové hřiště 37 581,00 Kč (+) 

 klimatizační jednotka / pošta 30 606,00 Kč (+) 

 držáky vánočního osvětlení 23 789,00 Kč (+) 

 florbalové branky 7 186,00 Kč (+) 

 lednička/ pošta 3 232,00 Kč (+) 

 kuchyňská linka, dřez/ pošta 5 319,00 Kč (+) 

 vánoční osvětlení kapličky 27 951,00 Kč 

 stůl STIGA ping pong 14 905,00 Kč (+) 

 reklamní baner 11 ks 30 056,00 Kč (+) 

 skartovačka FELSH99CI 9 045,00 Kč (+) 

 vysavač Rowenta RO3995, Eta  5 675,50 Kč (+) 

 mobilní telefon CAT1002  10 407,00 Kč (+) 

 myčka BOSCH / OÚ 11 889,00 Kč (+) 

 notebook Lenovo V110 / víceúčelové hřiště 12 257,00 Kč (+) 

 výčepní zařízení / víceúčelové hřiště 19 706,00 Kč (+) 
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 kancelářská židle Milano / matrika 3 629,00 Kč (+) 
 koš CLASSIC pro psy 3 122,00 Kč (+) 

 kartáč tenisové kurty 2 105,00 Kč (+) 

 likvidace majetku / inventarizace 2018 183 966,60 Kč (-) 
 

 

Účet 031 0400 – Pozemky 

 p. Horský p.č. 395/1, 1558, 1559, 1560, 1345/324, 1392/16, 1456/298, 1391/9, 1391/10, 

1391/18, 1518/24,  kupní smlouva 4 496 722,00 Kč (+) 

 fi. PFM1513/23, 226/21, 226/20, 226/17 / kupní smlouva 10 000,00 Kč (+) 

 p. Strmiska 1345/322 směnná smlouva 88 000,00 Kč (+) 

 p. Strmiska 780/3, 780/4 směnná smlouva 518,00 Kč (-)  
 

Účet 042 0xxx – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

 0010 – sběrný dvůr 

 PD vodovodní a kanalizační přípojka 13 310,00 Kč (+) 

 vodovodní a kanalizační přípojka / stavební práce 75 003,00 Kč (+) 

0010 – vrtaná studna 

 vystrojení vrtu 172 719,24 Kč (+) 

0011 – rekonstrukce mostu X2 

 PD dílčí plnění 121 000,00 Kč (+) 

0012 – rekonstrukce mostu X5 

 PD dílčí plnění 121 000,00 Kč (+) 

0013 – nákup automobilu DACIA 

 zálohová faktura 31 000,00 Kč (+) 

0014 – chodník ul. U dráhy 

 geodetické práce 18 000,00 Kč (+) 

0020 – přechod pro chodce ul. NO 

0030 – prostranství před OÚ 

      0040 – cyklostezky 

 0050 – knihovna 

 studie interiéru 33 172,00 Kč (+) 

            0070 – parkovací stání ul. Nová 

 geodetické práce 20 000,00 Kč (+) 

 projekční práce 45 650,00 Kč (+) 

0080 – protipovodňová opatření 

 projektová dokumentace 48 400,00 Kč (+) 

 plakát publicity 2 000,00 Kč (+) 

0090 – nástavba MŠ 

 architektonická studie 100 430,00 Kč (+) 

 projektová dokumentace 12 100,00 Kč (+) 

0120 – obnova hřbitova 

            0140 – rekonstrukce budovy OÚ 

0150 – lávka přes Aušperský potok 

            0160 – víceúčelové hřiště 

 reklamní poutač 39 204,00 Kč (+) 

 doskočiště / skok daleký 27 972,00 Kč (+) 

 rozšíření dětského hřiště 29 645,00 Kč (+) 

0180 – výstavba komunikace ul. Za Farou 

 PD úprava a dopracování 47 190,00 Kč (+) 

 prodloužení lhůty SP 1 000,00 Kč (+) 
 právní služby 10 890,00 Kč (+) 
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 administrace VZ 36 300,00 Kč (+) 
0190 – výstavba veřejného osvětlení ul. NO 

 administrace VZ 18 150,00 Kč (+) 

 stavební práce / záloha 1 089 000,00 Kč (+) 

0200 – výstavba veřejného osvětlení ul. Za Farou 

 stavební práce / záloha 446 930,00 Kč (+) 
 

Inventarizační zpráva je součástí pomocného materiálu, ze kterého byl závěrečný účet 

zpracován.  

pomocný materiál č. 1 – Inventarizační zpráva, 

pomocný materiál č. 2 – Přehled odpisovaného majetku. 

 

5) Přehled přijatých příspěvků a dotací v roce 2019 - vyúčtování finančních 

prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům, krajům a přijaté dotace 
 

Přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu poskytnuté na zajištění výdajů v souvislosti 

s konáním voleb v rámci finančního vypořádání za rok 2019. 
 

 

Účelový 

znak 
 

 

Účel poskytnuté dotace 
  

 

Poskytnuto 
 

 

Čerpáno 
 

98348 Volby Evropského parlamentu 58 000,00 Kč 39 608,00 Kč 
 

Dotace celkem 58 000,00 Kč 39 608,00 Kč 
 

Přijatá dotace byla řádně vyúčtována, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do 

rozpočtu poskytovatele. 
 

Neinvestiční průtoková dotace z resortu MŠMT určena pro ZŠ a MŠ Troubsko na realizaci 

projektu Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání „Moudrý 

učitel, spokojený žák I.“ V rámci finančního vypořádání proběhlo pouze vyúčtování dotace, 

přijetí finančních prostředků uvedené dotace bylo již v roce 2017. 
 

 

Účelový 

znak 
 

 

Účel poskytnuté dotace 
  

 

Poskytnuto 

(rok 2017) 
 

 

Čerpáno 
 

33063 OP VVV „Moudrý učitel, spokojený žák I.“ 661 720,00 Kč 661 720,00 Kč 
 

Dotace celkem 661 720,00 Kč 661 720,00 Kč 
 

Přijatá dotace byla řádně vyúčtována, finanční prostředky byly vyčerpané v plné výši. 
 

Přijatá neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu bez 

finančního vypořádání. 
 

 

Účelový 

znak 
 

 

Účel poskytnuté dotace 
  

 

Poskytnuto 
 

 

Čerpáno 
 

 příspěvek na výkon státní správy 1 154 000,00 Kč 1 154 000,00 Kč 
 

Dotace celkem 1 154 000,00 Kč 1 154 000,00 Kč 
 

Finanční vypořádání dotací je součástí pomocného materiálu, ze kterého byl závěrečný účet 

zpracován. Pomocný materiál č. 2 – Zpráva o finančním vypořádání dotací za rok 2019. 
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6) Přehled poskytnutých příspěvků, darů a dotací v roce 2019 

 

Poskytnuto – komu 

 

účel 

 

výše Kč 

 

ČOS Obec Sokolská celoroční činnost spolku 25 000,00 

TJ Sokol Troubsko celoroční činnost spolku 200 000,00 

TJ Sokol Troubsko oprava fasády a výměna dveří / kabiny 200 000,00 

TJ Sokol Troubsko nákup sekacího traktoru 50 000,00 

K.A.T. Kaťák o.s. celoroční činnost kuželkářského klubu 30 000,00 

Katolický dům Troubsko osvětlení sálu 250 000,00 

Sportovní klub Veselka, z.s. sportovní a kulturní činnost 70 000,00 

Podskalák, z.s. celoroční činnost spolku 60 000,00 

Římskokatolická farnost  výměna žaluzií do oken věže kaple 120 000,00 

MS Výrovka podpora myslivosti, údržba myslivec. zařízení 20 000,00  

Oblastní charita Rajhrad charitativní pečovatelská služba 56 200,00 

Unie Roska Brno pomoc s roztroušenou sklerózou- činnost 10 000,00 

Včelařský spolek Střelice  činnost- chov včely medonosné, propagace 10 000,00 

Centrum Tamtam, o.p.s. centrum pro dětský sluch - raná péče 6 000,00 

Mariáš plus, z.s. uspořádání mariášového turnaje 5 000,00 

Psí detektiv činnost 1 000,00 

ČSZ Troubsko pořádání odborných přednášek 2 450,00 
   

SVaK Ivančice členský příspěvek 56 550,00 

Svaz měst a obcí ČR členský příspěvek 9 076,00 

MAS Bobrava členský příspěvek 22 920,00  
   

SDH Střelice u Brna zajištění zdolávání požárů a další živ. pohromy 23 900,00 

MěÚ Šlapanice projednávání přestupků 37 500,00 

Město Rosice práce městské policie 250 000,00 

KÚ JMK IDS JMK 121 142,00 
   

Celkem dotace a příspěvky  1 636 738,00  

 
7) Hospodaření příspěvkové organizace  

 

Obec Troubsko je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace v oblasti školství – 

Základní škola a Mateřská škola Troubsko. Organizace hospodařila k 31. 12. 2019 s peněžními 

prostředky získanými vlastní činností, pro kterou byly zřízeny, s příspěvky na provoz, s 

prostředky svých fondů, s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a státních 

fondů, s dotacemi, příspěvky a dary od jiných subjektů. 
 

  rezervní fond ze zlepš. VH odvod zřizovateli HV 

ZŠ a MŠ Troubsko 85 024,72 Kč 0.- Kč    12 920,64 Kč 
 

 rezervní fond z ost. titulů   

ZŠ a MŠ Troubsko 436 236,00 Kč   
 

Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2019 byla schválena radou obce dne 3.2.2020 . 
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Přehled poskytnutých příspěvků a dotací příspěvkové organizaci: 

                         - dotace ze státního rozpočtu ve výši 10 195 708,00 Kč 

                         - neinvestiční příspěvek obce na provoz MŠ a ZŠ Troubsko ve výši 1 291 520,00 Kč       

      - příspěvek obce na objem ročních odpisů svěřeného majetku ve výši 154 830,00 Kč  

      - dotace z rozpočtu obce na cvičení žáků ZŠ a MŠ – výuka TV ve výši 40 000,00 Kč 

      - dotace z rozpočtu obce na plat učitele školní rok 2019/2020 ve výši 632 988,00 Kč 

      - neúčelový příspěvek obce pro potřeby ZŠ a MŠ Troubsko (vánoční jarmark) ve výši  

         3 300,00 Kč 

                  - školné ve výši 266 620,00 Kč 

                         - účelové i neúčelové dary v celkové hodnotě 32 632,00 Kč 

Výkazy příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troubsko jsou součástí pomocného materiálu, ze 

kterého byl závěrečný účet zpracován. Pomocný materiál č. 4 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, 

Příloha účetní jednotky příspěvkové organizace. 
 
 
 
 

8) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 
 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce Troubsko v souladu se 

zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC pracovníky odboru kontroly 

Krajského úřadu JMK v termínu 16. – 17. září 2019 (dílčí přezkoumání-příprava dokladů) a  

12. – 13. února 2020 (výsledek přezkoumání obce-závěrečné práce).  
 

Závěr zprávy: 

 I. Při přezkoumání hospodaření obce Troubsko za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. 
 

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, 

která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 

- při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna závažná rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
 

Plné znění  Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Troubsko za rok 2019 je součástí přílohy 

č.5 závěrečného účtu obce. 
 

 
V Troubsku dne 18.5.2020  
 

Vypracovala Magda Hrušáková – účetní obce 

 

DOLOŽKA: Návrh Závěrečného účtu obce Troubsko za rok 2019 byl vyvěšen internetu, 

úřední desce a elektronické úřední desce dne 20.5.2020. 

Závěrečný účet obce Troubsko za rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 8.6.2020 

usnesením č. 6/12Z/2020. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                   _________________________ 

                                                                                                     Mgr. Markéta Bobčíková 
                                                                                                                                        starostka obce 
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S celým obsahem závěrečného účtu včetně příloh je možné se seznámit na Obecním úřadě 

v Troubsku v kanceláři účetní obce ve dnech     PO 8.00-11.00   13.00-17.00 

                                                          ST  8.00-11.00   13.00-17.30 

 
Přílohy závěrečného účtu obce Troubsko za rok 2019 
 

č.1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12) 

č.2 – Rozvaha 

č.3 – Výkaz zisku a ztrát 

č.4 – Příloha 

č.5 – Zpráva o výsledku hospodaření obce Troubsko za rok 2019 

 

Pomocné materiály, ze kterého byl závěrečný účet zpracován: 
 

č.1 – Inventarizační zpráva 

č.2 – Přehled odpisovaného majetku 

č.3 – Zpráva o finančním vypořádání dotací 

č.4 – Výkazy příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troubsko – Rozvaha, Výkaz zisku a   

         ztrát, Příloha k účetní závěrce 

 

 

 

 

Vyvěšeno:   23.6.2020 
 

Sňato:         

 
 
 

 

 
 


