Obec Strážné
Strážné 129, 543 52 Strážné, IČ 005 80 180

Závěrečný účet za rok 2019
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (údaje v tis. Kč)
Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31/12/19

% plnění
k upraveném
u rozpočtu

Třída 1 – Daňové příjmy

5 372,00

261,00

5 633,00

6 354,00

112,80

Třída 2 – Nedaňové příjmy

1 939,00

64,00

2 003,00

2 337,00

116,67

Třída 3 – Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Třída 4 – Přijaté dotace

1 061,00

2 824,00

3 885,00

3 666,00

94,36

Příjmy celkem

8 372,00

3 149,00

11 521,00

12 357,00

107,26

Třída 5 – Běžné výdaje

7 104,00

2 924,00

10 028,00

9 395,00

93,69

Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje

700,00

1 083,00

1 783,00

1 765,00

98,99

7 804,00

4 007,00

11 811,00

11 160,00

94,49

568,00

- 858,00

- 290,00

1 197,00

- 1 070,00

0,00

- 1 070,00

- 1 061,00

502,00

858,00

1 360,00

- 136,00

-568,00

858,00

290,00

- 1 197,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Třída 8 – Financování:
Splátky úvěrů
Změna stavu fin. prostředků*
Financování celkem

* kladná hodnota snížení stavu krátkodobých prostředků, záporná hodnota zvýšení stavu krátkodobých prostředků

Schválený rozpočet na r. 2019 byl v průběhu roku upraven, a to navýšením rozpočtových příjmů o
celkem 3 149 tis. Kč (z toho 2 824 tis. Kč činí přijaté dotace), i navýšením rozpočtových výdajů o
celkem 4 007 tis. Kč.
Rozdíl mezi rozpočtovanými a přijatými dotacemi činí – 219 tis. Kč. Z plánovaného převodu finančních
prostředků z vlastní hospodářské činnosti (1 000 tis. Kč) bylo do rozpočtu obce v r. 2019 zapojeno
pouze 640 tis. Kč a dále byla přijata rozpočtově nezaopatřená dotace ve výši 141 tis. Kč od města
Vrchlabí na stavbu veřejného osvětlení na Kamenné cestě, tato dotace byla přijata koncem roku a až
po realizaci projektu ze strany obce.
Na výdajové straně byl rozpočet navýšen v rámci běžných výdajů zejména pro opravu Kamenné cesty
– o 2 280 tis. Kč. Kapitálové výdaje se zvyšovaly na realizaci plánovaných projektů, zejména na
projekt „Místo aktivního a pasivního odpočinku“ o 765 tis. Kč, o 143 tis. Kč na stavbu veřejného
osvětlení na Kamenné cestě a o 125 tis. Kč na pořízení elektronické úřední desky.
Rozpočet obce pro r. 2019 byl schválen s přebytkem ve výši 568 tis. Kč, po rozpočtových změnách
bylo počítáno se schodkem ve výši 290 tis. Kč, ke konci účetního období však obec vykazuje přebytek
1 197 tis. Kč, a to z důvodu překročení plánovaných příjmů (daňových i běžných) a nenaplnění všech
plánovaných běžných výdajů – viz plnění rozpočtu k 31. 12. 2019.
Přebytek rozpočtu ve výši 1 197 tis. Kč byl použit na splátky dlouhodobý úvěrů, které činily v roce
2019 1 061 tis. Kč a o 136 tis. Kč se meziročně zvýšil stav finančních prostředků obce.
Stav bankovních účtů obce k 31.12.2019: 5 580 842,17 Kč.
Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2019:
138 685,00 Kč.
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Významné transakce s majetkem:
1) V r. 2019 byla realizována oprava Kamenné cesty, vynaložené výdaje činili 2 527 tis. KČ, na akci
byla obci poskytnuta neinvestiční dotace ze SFŽP ve výši 1 999 tis. Kč, město Vrchlabí poskytlo
obci náhradu výdajů za 3. úsek komunikace ve výši 227 tis. Kč;
2) Dále byla při opravě Kamenné cesty realizována výstavba veřejného osvětlení, celkové investiční
výdaje obce činily 141 tis. Kč, a byly zcela hrazeny z dotace od města Vrchlabí;
3) V r. 2019 byl realizován projekt vybudování „Místa aktivního a pasivního odpočinku“, investice
v celkové výši 1 015 tis. Kč, s dotací od MMR ČR ve výši 692 tis. Kč;
4) Obec dále vynaložila v r. 2019 243 tis. Kč na projektovou přípravu rekonstrukce komunikace
v Herlíkovicích, 110 tis. Kč na úpravy parkovací plochy v centru obce a výstavbu chodníku
k dětskému hřišti, 40 tis. Kč na výměnu oken na „vektrovně“, 98 tis. Kč na pořízení venkovních
hodin a 121 tis. Kč na pořízení elektronické úřední desky.
Převod finančních prostředků z vlastní podnikatelské činnosti do rozpočtu obce:
V roce 2019 obec čerpala finanční prostředky získané vlastní podnikatelskou (hospodářskou) činností
ve výši 640 tis. Kč (tř. 4 – přijaté dotace).
Úvěry:
V roce 2019 byly spláceny tři dlouhodobé úvěry. Výše splátek jistiny činila 1 061 tis. Kč, výše
zaplacených úroků 222 tis. Kč. Nesplacené dlouhodobé úvěry ke konci roku činili 6 756 tis. Kč.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové sklady jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12).
2. Hospodářská činnost obce
Obec účtuje o hospodářské činnosti, a to v těchto oblastech:
- provoz lyžařských vleků
- provoz a správa veřejného vodovodu a kanalizace
- provoz obchodu s potravinami
- provoz obecní restaurace
Údaje v tis. Kč:
lyžařské vleky
vodní hospodářství
obchod s potravinami
restaurace
finanční náklady
(bankovní poplatky)
ZC prodaného majetku
účet. odpisy majetku

Výnosy
plán
6 055,00
600,00
2 620,00
5 600,00

14 875,00

Výnosy
skutečnost
6 487,00
589,00
2 818,00
5 754,00

15 648,00

Náklady plán
3 505,00
707,00
2 492,00
5 760,00

Náklady
skutečnost
4 244,00
890,00
2 681,00
6 426,00

Zisk +
Ztráta 2 243,00
- 301,00
137,00
- 672,00

0,00

12,00

-12,00

0,00

250,00
1 237,00

- 250,00
-1 237,00

12 464,00

15 740,00

- 92,00

Hospodářský výsledek před zdaněním: - 92 tis. Kč, vyčíslená daň z příjmů 284 tis. Kč, HV po
zdanění - 376 tis. Kč. Po zpracování účetní závěrky a daňového přiznání k DPPO v r. 2020 byla
vyčíslená daň z příjmů převedena do rozpočtu obce.
Podrobné údaje o výnosech a nákladech hospodářské činnosti jsou obsaženy v příloze č. 2 (výkaz
zisku a ztráty, rozvaha).
Stav bankovních účtů hospodářské činnosti k 31.12.2019: 1 004 279,41 Kč.
Stav hotovosti v pokladně hospodářské činnosti k 31.12.2019: 401 717,00 Kč.
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Investiční akce v rámci hospodářské činnosti obce:
V r. 2019 pořídila obec VW Transporter pro zajištění služeb skibusu a Stráženského Expr., 298 tis. Kč.
Dále bylo zakoupeno sněžné dělo za 494 tis. Kč, splátky v r. 2019 činily 358 tis. Kč, v r. 2020 doplatek
136 tis. Kč.
Byla vyúčtována rekonstrukce dolní stanice vleku Kolonka zajištěná nájemcem, celkem 431 tis. Kč,
cena bude započítávána vůči nájemnému do r. 2021.
Obec prodala 2 sněžné tyče za 38 tis. Kč, do nákladů byla doúčtována zůstatková cena 250 tis. Kč.
3. Stav účelových fondů a finančních aktiv:
Obec Strážné neměla k 31. 12. 2019 zřízen žádný účelový fond.
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 (vyjma převodu prostředků z vlastní HOČ ve výši 640 tis. Kč)
činily celkem 3 026 286 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je
zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Údaje v Kč:
Poskytovatel
SR/KHK

Účel

ÚZ

dotace na volby do Evr. parlamentu 98348

Pol.

Výše dotace

Výše čerpání

%

4111

29 000,00

9 874,00

34,05

4112

65 400,00

65 400,00

100

1 999 560,00

1 999 560,00

100

SR/KHK

dotace na výkon veřejné správy

SFŽP

oprava Kamenné cesty (NIV)

90002

4113

SR/KHK

kompenzace za lesy v NP

15291

4116

98 325,00

98 325,00

100

MMR ČR

Místo aktivního a pas. odpočinku

17508

4216

692 323,00

692 323,00

100

Město Vrchlabí

veř. osvětlení Kamenná cesta

4221

141 678,00

141 678,00

100

3 007 160,00

Nevyčerpané finanční prostředky z přijaté zálohy na dotaci spojenou s konáním voleb do Evropského
parlamentu v r. 2019 v celkové výši 19 126 Kč byly vráceny zpět prostřednictvím KÚ v r. 2020.
V roce 2019 obec vrátila nevyčerpané finanční prostředky z dotací poskytnutých v r. 2018 na volby do
zastupitelstev obcí, prezidentské a senátní volby v celkové výši 44 929 Kč.
Dotace ze SFŽP na opravu Kamenné cesty i dotace z MMR ČR na „Místo aktivního a pasivního
odpočinku“ byly ze strany obce řádně vyúčtovány, ke dni vyhotovení závěrečného účtu nebyly ze
strany poskytovatelů vyúčtování potvrzena.

Vyúčtování finančních vtahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
Údaje v Kč:
Příjemce

Účel

Paragraf.
položka

Rozpočet

Poskytnuto

%

Město Vrchlabí

žáci MŠ

3111.5321

20 000,00

20 000,00

100

TJ Strážné

sportovní činnost

3419.5222

94 000,00

94 000,00

100

Reprezentace starostů

sportovní činnost

3419.5222

15 000,00

15 000,00

100

Caballinus

pomoc zdravotně postiženým

3543.5222

70 000,00

70 000,00

100

SMO Krkonoše

člen. příspěvky

3639.5329

11 000,00

10 666,00

96,96

SOHL

člen. příspěvky

3639.5329

4 420,00

4 420,00

100

Město Vrchlabí

projednání přestupků

6171.5321

1 840,00

1 840,00

100

Obec Dolní Dvůr

zabezpečení PO 2019

6171.5321

10 000,00

10 000,00

100
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5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno oddělením kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje ve dnech 30. 9. 2019 (na obecním úřadě) a 17. až 20. 4. 2020 (vzdáleným způsobem na
základě elektronicky předaných dokladů), na základě žádosti obce Strážné v souladu
s ustanovením § 42, odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se Zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Závěr zprávy: „Při přezkoumání hospodaření obce Strážné nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 tvoří přílohu č. 4.
Ve Strážném dne 24. 6. 2020
Přílohy:
1. Výkaz FIN 2-12
2. Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha
3. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
5. Inventarizační zpráva
Přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Strážné nebo na elektronické úřední desce
(www.strazne.eu, úřední deska, sekce dokumenty Zastupitelstva obce).

Tomáš Grégr v. r.
starosta
Návrh závěrečného účtu byl před projednáním zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu
Strážné od 8. 6. 2020 do 23. 6. 2020.
Zastupitelstvo obce Strážné schválilo Závěrečný účet obce za rok 2019, včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a vyjádřilo svůj souhlas s celoročním
hospodařením obce Strážné za rok 2019, a to bez výhrad, na svém zasedání dne 23. 6.
2020, usnesením č. 4.

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Strážné:
VYVĚŠENO: 29.6.2020
Jméno, příjmení:
Žaneta Novotná

SŇATO:
Razítko a podpis:
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