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Závěrečný účet obce za rok 2020 

 

Obec Kunčina Ves 
 

Sestavený ke dni  31.12.2020 

 

 

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  rozpočtů  

ve znění pozdějších úprav a doplňků. 

 

Obecné údaje: 

Název: Obec Kunčina Ves 

Adresa: Kunčina Ves 40,  679 71  Lysice 

e-mail: kuncinaves@kuncinaves.cz 

Internetové stránky:  www.kuncinaves.cz 

Právní forma: Obec – územně samosprávný celek 

Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb. 

IČ: 00600610 

Bankovní spojení:  KB 13226631 / 0100 

 ČNB 94-12215631 / 0710 

Číslo úvěrového účtu:  KB  35-1531571587 / 0100 
 

Zastupitelstvo:  Starosta:           Ing. Radoslav Jež 

                           Místostarosta:   Ing. Eliška Mohelská 

                           Členové:            Miloslav Entler 

                                                      Ing. Eva Havelková 

                                                      Radim Hřebíček       

                                                      Jindřich Vojta                       

Kontrolní výbor: předseda – Miloslav Entler, členové – Jindřich Vojta, Renata Odehnalová 

Finanční výbor: předseda – Eva Havelková, členové – Radim Hřebíček, Anita Žabská 
 

Počet obyvatel k 31.12.2020:  57 obyvatel 

Rozvahový den : 31.12.2020 

Obec není plátcem DPH, obec v roce 2020 neprovozovala hospodářskou činnost. 

 

 
Připomínky k návrhu  závěrečného účtu obce Kunčina Ves mohou občané uplatnit písemně ve 

lhůtě od 14.04. 2021 do 07.05. 2021 

 

 

1. Hospodářská činnost 
Obec Kunčina Ves v roce 2020 neměla hospodářskou činnost. 

 

2. Účelové fondy, příspěvkové organizace 
Obec Kunčina Ves nemá zřízen žádný účelový fond ani příspěvkovou organizaci. 

 

3. Půjčky, úvěry 
Obec Kunčina Ves splácela Komerční bance úvěr  na opravu místní komunikace ve výši 

393.608,52 Kč, který obdržela  listopadu 2017.  V prosinci  roku 2020 úvěr splatila. 
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4. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2020 
 

Hospodaření  obce Kunčina Ves se řídilo přebytkovým rozpočtem. 

V souladu s ustanovením § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byl v  průběhu 

roku rozpočet upraven 7. rozpočtovými opatřeními.    

 

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace                                                                    

                                                                                                 

 Plnění k 31.12.2020    % UR  

Třída 1 – daňové příjmy 1.134.136,92 97,10 

Třída 2 – nedaňové příjmy 120.393,00 99,91 

Třída 3 – kapitálové příjmy 0,00 0,00 

Třída 4 – přijaté transfery     295.600,00 99,99 

Příjmy celkem bez převodů z vlastních účtů 1.550.129,92 97,86 

Třída 5 – běžné výdaje 1.123.637,00 98,90 

Třída 6 – kapitálové výdaje 136.427,50 99,95 

Výdaje celkem  bez převodů na vlastní účty 1.260.064,50 99,01 

Saldo  Příjmů a Výdajů 207.133,36 94,11  

Třída 8 – financování  207.133,36 94,11 

Prostředky na bankovních účtech    

Financování celkem 290.065,42 99,1   

 

Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2020 299.519,97 

Stav pohledávek k 31.12.2020 132.468,00 

Stav závazků k 31.12.2020   0,00 

 

5.   Peněžní fondy obec zřízeny nemá 

 

6.   Majetek obce stav k 31.12.2020 

- Budovy a stavby   …………………………….    4.286.958,18  Kč 

- Samostatné movité věci a soubory hmot.m…...    2.352.999,50  Kč 

- Pozemky   …………………………………….       364.732,40   Kč 

- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek……                0,00   Kč  

- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  ……..           7.051,00   Kč 

- Drobný dlouhodobý hmotný majetek …………      563.692,50   Kč 

 

7.  Vyúčtování finančních vztahů ke st.rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 

Obec  v roce 2020 obdržela dotace: 

     68.100,00 Kč na výkon státní správy v rámci souhr.dot.vztahu(JMK) 

     31.000,00 Kč na Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR  

   124.000,00 Kč na projekt Oprava kulturního domu (JMK) 

 

 

Obec v roce 2020 poskytla následující transfery a příspěvky: 

   2.900,00 Kč   Příspěvek na IDS - KORDIS  JMK   

      290,00 Kč   Příspěvek Sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko 

   9.707,46 Kč   Příspěvek na sběrný dvůr  Městysu Lysice      

   1.067,00 Kč   Příspěvky na financ.sítě služeb sociální prevence Městu Boskovice  

 36.160,00 Kč   Členský příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí  Boskovice   

 



8.  Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce 
Dne 09. 02. 2021 bylo pracovnicí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu JMK, paní  

Janou Burgrovou provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 s hodnocením:   
 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.   

Nebyla zjištěna žádná závažná rizika , která by mohla mít negativní dopad na hospodaření.   

Plné znění zprávy o výsledku  přezkoumání obce za rok 2020 je přílohou  č. 5 k 

tomuto závěrečnému účtu. 

  

 

9.  Činnost obce 
V roce 2020 obec Kunčina Ves provedla následující rozsáhlejší akce: 
 

1. Pořízení 2. rychlostních radarů:                                                                     136.427,50 Kč   

2. Oprava kulturního domu:                                                                               253.343,98 Kč  

 

Na akci 2 byly obci Kunčina Ves poskytnuty dotace – viz bod 7.   

 

 

10.  Přílohy: 
1) FIN 2-12 M  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

2) Výkaz zisku a ztráty 

3) Inventarizační zpráva za rok 2020 

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Kunčina Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  14.04.2021 

 

Sňato:     

 

Souběžně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

 

 

Závěrečný účet za rok 2020 schválen obecním zastupitelstvem dne:   

 

 

 

 

 

V plném znění na webu kuncinaves.cz,  po domluvě k nahlédnutí na OÚ. 







        Krajský úřad Jihomoravského kraje                                                    

 Odbor kontrolní a právní 

 Žerotínovo náměstí 3 

 601 82  Brno 

    

 

SpZn.: S - JMK 87708/2020 OKP 

 

 

                                                                                                    

 

Z P R Á V A 

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020  

obce KUNČINA VES , okres Blansko  

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího 

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 10. srpna 2020 a na základě výsledku 

konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 9. února 2021. Přezkoumání 

hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a  

v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání 

hospodaření). 

 

 

Místo provedení přezkoumání:   

 dílčí přezkoumání: Obecní úřad Kunčina Ves 

  Kunčina Ves 40, 679 71 Lysice 

 konečné přezkoumání: Krajský úřad Jihomoravského kraje 

  Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

 

Přezkoumání vykonal:  

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jana Burgerová 

 

  

 

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření 

vydala JUDr. Dagmar Dorovská – pověřena vedením odboru kontrolního a právního 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje.  

 

 

Při přezkoumání byli přítomni:  Ing. Radoslav Jež - starosta 

 Hana Ježová - účetní  
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 

zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto 

zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných 

ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem 

přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. 

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 16. července 2020, a to doručením písemného 

oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání. 

 

 

A. Výsledek přezkoumání  

 

S ohledem na mimořádnou situaci související se šířením koronaviru došlo k omezení 

možností realizovat přezkoumání hospodaření územních celků obvyklým způsobem  

a v obvyklém rozsahu v souladu s vytvořeným plánem. V této věci vydalo Ministerstvo 

financí mimořádné metodické doporučení k výkonu přezkoumání hospodaření 

územních celků. 

Za účelem zajištění splnění základních zákonných povinností přezkoumávajícího orgánu 

bylo nutné konečné přezkoumání provést korespondenčním způsobem. Požadované 

písemnosti ke konečnému přezkoumání hospodaření byly předloženy elektronickou 

formou. 

 

I.  Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  

 

I.  při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky 

 

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo 

tyto nedostatky byly již napraveny. 

 

 

II.  při předcházejícím dílčím přezkoumání  

 

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

C .  Závěr  

 

I.  Při přezkoumání hospodaření obce Kunčina Ves za rok 2020 

 

n e b y l y  z j i š t ě n y  c h y b y  a  n e d o s t a t k y  
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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 2020 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která 

by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 

 

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

 

 a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  .....................................  8,55 % 

 b) podíl závazků na rozpočtu územního celku  ...............................................  0 % 

 c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  ...........  0 % 

 

 

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 

rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost: 

 

 Dluh obce Kunčina Ves k 31. 12. 2020 nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 

rozpočtové roky. 

 

Brno, dne 9. února 2021 

 

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad 

Jihomoravského kraje 

 

 

Jana Burgerová 

…………………………………………. 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání 

 

 

  

P o u č e n í  

 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko  

ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí 

lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání 

písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci 

kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona  

o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Kunčina Ves.  

Z důvodu mimořádných opatření byl návrh zprávy projednán dálkově, prostřednictvím 

telefonické komunikace. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností 

uvedených v příloze. 
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Poslední kontrolní úkon, tj. projednání návrhu zprávy, byl učiněn dne 9. února 2021. Zástupci 

územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a 

o okolnostech vztahujících se k němu.  

 

 

Ing. Radoslav Jež 

…………………………………………. 
starosta obce 

 

…………………………………………. 
podpis starosty obce 

 

Hana Ježová 

…………………………………………. 
účetní  

 

 

 

…………………………………………. 
podpis účetní  
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Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

 

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti: 

 
- Evidence rozpočtových opatření v roce 2020 

- Rozpočtové opatření č. 3, č. 5 

- Návrh rozpočtu obce Kunčina Ves na rok 2020 

- Schválený rozpočet obce Kunčina Ves na rok 2020 

- Návrh střednědobého výhledu obce Kunčina Ves pro roky 2021 - 2024 

- Střednědobý výhled obce Kunčina Ves pro roky 2021 - 2024 

- Návrh závěrečného účtu obce Kunčina Ves za rok 2019 

- Závěrečný účet obce Kunčina Ves za rok 2019 

- Bankovní výpis č. 12 (KB a.s.) 

- Bankovní výpis poř. č. 27 (ČNB) 

- Bankovní výpis z úvěrového účtu č. 12 (KB a.s.) 

- Inventarizační zpráva rok 2020 

- Plán inventur 2020 

- Inventurní soupis účtu č. 5 (022), č. 17 (231), č. 18 (311), č. 21 (374) 

- Mzdové listy neuvolněných zastupitelů za 1 - 12/2020 

- Pokladní doklady za duben - červen 2020 

- Pokladní deník za duben - červen 2020 

- Pokladní deník za prosinec 2020 

- Účetní doklady týkající se přezkoumávaných písemností 

- Účetní doklady za měsíc červen 2020 (KB a.s.)  

- Dohoda o pracovní činnosti ze dne 1. 1. 2020 (obsluha obecní komunální techniky, úklidové a údržbové 

práce v obci) + mzdový list zaměstnance za 1 - 6/2020 

- Dohoda o provedení práce ze dne 1. 1. 2020 (administrativní a účetní práce) + mzdový list zaměstnance 

za 1 - 6/2020) 

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK s.č. JMK065532/20/ORR ze dne 2. 10. 2020 (neinvestiční 

dotace "Oprava KD obce Kunčina Ves) 

- Smlouva o dílo ze dne 13. 10. 2020 "Rekonstrukce elektroinstalace KD Kunčina Ves"  

- Smlouva o dílo ze dne 13. 10. 2020 "Stavební práce - oprava KD Kunčina Ves" 

- Smlouva o poskytování služeb "Zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů" ze dne 18. 5. 2018  

- Smlouva o prodeji dříví nastojato ze dne 4. 12. 2020 (Basmosix a.s.) 

- Zápis ze zasedání finančního výboru obce Kunčina Ves ze dne 30. 12. 2020 

- Zápis ze zasedání kontrolního výboru obce Kunčina Ves ze dne 30. 12. 2020 

- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kunčina Ves konané dne 30. 12. 2019, 14. 1. 2020, 10. 3. 2020,  

9. 6. 2020 

- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kunčina Ves konané dne 7. 8. 2020, 13. 10. 2020, 1. 12. 2020,  

30. 12. 2020 

- Protokol o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ze ne 31. 12. 2020 (rozhlasová ústředna) 




































