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Závěrečný účet Obce Krásné za rok 2019 

  

 

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(v tis. Kč) 

 

    Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění 

    Rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2018 k upravenému 

            Rozpočtu 

Třída 1 Daňové příjmy 2584,7 116,8 2701,5 2665,36 98,7 

třída 2 Nedaňové příjmy 1141,4 348,0 1489,4 1389,48 93,3 

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   365,2  365,2 370,17 101,4 

Třída 4 Přijaté dotace 70,0 349,4 419,4 1839,40 438,6 

Příjmy  CELKEM 3796,1 1179,4 4975,5 6264,41 125,9 

Třída 5 Běžné výdaje 4692,6 458,6 5151,2 6558,71 127,3 

Třída 6 Kapitálové výdaje 300,0  210,8 510,8 510,79 100,0 

Výdaje  CELKEM 4992,6 669,3 5661,9 7069,51 124,9 

Saldo: Příjmy-výdaje     - 1196,4  510,0 -686,4 -805,09 117,3 

Třída 8 Financování      1196,4       -510,0            686,4 805,09 117,3 

Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 0,0 

Financování celkem po konsolidaci       1196,4        -510,0 686,4 805,09 117, 3 

Přebytek (-) Ztráta (+)      -  -   

 

 

 

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

rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Krásné (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 -698 923,04 Kč. 

 
PŘÍJMY: 

Ke zvýšení plnění daňových příjmů došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmu fyzických i 

právnických osob, DPH a  na dani z nemovitosti.  

Ke zvýšení  nedaňových příjmů došlo z důvodu vyšší těžby a z důvodu kůrovce v lese k vyššímu 

prodeji dřeva. 

Kapitálové příjmy za tento rok jsme měli z prodeje pozemku a majetku. 

Přijaté dotace – měli jsme dotaci na činnost místní správy, dotaci na evropské volby, dotaci na 

zaměstnance, dotaci na motorová pila a centrála pro hasiče, a dotaci na stavbu čekárny.  
VÝDAJE: 

Běžné výdaje – ke zvýšení došlo z důvodu vyšších nákladů v pěstební činnosti, těžbě dřeva a 

uskutečnění všech akcí. 

Kapitálové výdaje –   V letošním roce jsme měli náklady na stavbu čekárny a koupi sekačky pro 

sekání v lese. 

 

 



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

 

Dotace do rozpočtu obce za rok  2019 činily celkem 419 400,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich 

čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce.  Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané 

finanční prostředky z dotace na volby do evropského parlamentu ve výši  7 642,- Kč byly vráceny do 

státního rozpočtu dne 5.2. 2020.  

Poskytovatel ÚZ Účel Položka rozpočet čerpání % 

KrÚ Pce 

2019 

 Dotace 

SR/SDV 

4112 65.400,00 65.400,00 100 

KrÚ Pce 

2019 

98348 Volby  do 

evr.parlam.  

4111 29.000,00 21.358,00  73,65 

KrÚ Pce 

2019 

13101 Dotace na 

zaměstnance 

4116 120.000,00 

   

 120.000,00 

    

 100 

  

KrÚ Pce 

2019 

 Dotace na 

DDHM pro 

SDH 

4122 20.000,- 20.000,- 100 

 KrÚ Pce 

2019 

   Dotace POV  4222  160.000,-  160.000,-  100 

KrÚ Pce 

2019 

 Dotace 

vesnice roku 

4122 25.000,- 25.000,-  100 

              

       

        

CELKEM    419.400,- 411.758,-   95,6 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve 

složení Eva Baťková – kontrolor pověřený řízením přezkoumání a kontrolky Ing.Věra 

Loužilová. 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 4. 6. 2020. 

 

Zjištění ze závěrečného přezkoumání 

Při přezkoumání hospodaření obce Krásné nebyly zjištěny chyby a nedostatky  

 

Projednání závěrečného účtu se uzavírá se souhlasem s celoročním hospodařením, a to 

bez výhrad k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření  

 

Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a 

výkaz FIN2-12 k 31. 12. 2019. 

 
Vyvěšeno dne:    1.7.2020                              

 

Sejmuto dne:     

 

Schváleno zastupitelstvem dne: 26.6.2020 

 

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 ve dnech- od 1. 7. 2020 




















