
Obec Přibyslavice, Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice 
IČO: 00637548, DIČ: CZ00637548 
 

Schválený závěrečný účet obce Přibyslavice za rok 2020 
 
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění zveřejňuje obec Přibyslavice schválený závěrečný účet obce za rok 2020. 

 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2020 

(údaje jsou v Kč) 
 

schválený rozpočet upravený rozpočet    skutečnost 
 
Třída 1 Daňové příjmy 10.497.300,00 10.399.300,00     10.939.683,77 
Třída 2 Nedaňové příjmy        1.829.400,00       1.935.400,00  2.238.895,76 
Třída 3 Kapitálové příjmy       0,00               55.000,00       

 
           55.600,00    

Třída 4 Přijaté transfery              813.400,00    7.222.900,00      7.222.900,00 
 Příjmy celkem     13.140.100,00 19.612.600,00 20.457.079,53 

Konsolidace příjmů                   696.000,00                      696.000,00                 696.000,00 
Třída 5 Běžné výdaje     ..8.291.500,00       ..9.772.400,00       7.743.932,13 
Třída 6 Kapitálové výdaje       8.991.100,00                         13.982.700,00    5.245.738,50 
Výdaje celkem     17.282.600,00 23.755.100,00  12.989.670,63 
Konsolidace výdajů                                696.000,00                                       696.000,00     696.000,00 
Třída 8 Financování       4.142.500,00                                  4.142.500,00 -7.467.408,90 
Financování celkem       4.142.500,00  4.142.500,00  -7.467.408,90 
    
    

 
K řádku Třída 4 Přijaté transfery skutečnost celkem 7.222.900,00 z toho převody vlastním 
fondům 696.000,00 Kč. 
 
Zůstatek na účtu u GEMB k 31. 12. 2020: 11.263.767,54 Kč 
z toho 2.505.403,34 je ve fond obnovy vodohospodářského majetku. 
Zůstatek na účtu u ČNB k 31. 12. 2020: 14.507.003,44 Kč 
Zůstatek na účtu u UniCreditBank k 31. 12. 2020: 10.067.823,23 Kč 
 
Zůstatek v pokladně k 31. 12. 2020: 12.059,00 Kč 
Obec vlastní dluhopisy firmy CYRRUS, a.s. v celkové hodnotě 5.000.000,00 Kč 
 
Obec bude splácet od roku 2016 do roku 2025 výpůjčku z fondu ŽP v celkové výši 
2.449.023,90 Kč v pravidelných čtvrtletních platbách ve výši 69.157,00 Kč. 
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném znění 
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12) 

 
2) Hospodářská činnost obce 

 
Obec nemá žádnou hospodářskou činnost. 

  



3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích  

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku v roce 2020 
 
Účet 021 Stavby 
Stav k 1. 1. 2020 v Kč        694.010.413,06………stav k 31. 12. 2020….80.832.514,21 
Přírůstky 11.822.101,15 Kč 

- Nové autobusové zastávky, chodník, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, 
prodloužení kanalizace a vodovodu 

Účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
Stav k 1. 1. 2020 v Kč           7.716.066,09……..stav k 31. 12. 2020….8.142.247,09 
Přírůstky 426.181,00 Kč 

- Fekální nástavba, myčka, zabezpečovací zařízení 
 
Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
Stav k 1. 1. 2020 v Kč       1.562.606,18………..stav k 31. 12. 2020 …….1.664.121,08 
Přírůstky 101.514,90  

- Fotbalové branky, kartáč + radlice, paraván, kávovar, kontejner 
Úbytky 27.699,00 Kč  

- Multifunkční zařízení, počítač 
 
Účet 031 Pozemky 
Stav k 1. 1. 2020 v Kč         2.840.600,44………stav k 31. 12. 2020………2.847.200,44 
Přírůstky 6.600,00 Kč  

- Kupní a směnné smlouvy 

Úbytky 542,50 Kč 
- Vyřazení pozemků 

 
Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
Stav k 1. 1. 2020 v Kč           5.970.534,35……  stav k 31.12.2020……….522.545,00 
V rozestavěnosti zůstává pěší stezka do Radoškova, pomník padlým, modernizace sportovního 
hřiště, revitalizace restaurace Salajka.  
 
Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni 31. 12. 2020 dle Plánu inventur. Nebyly 
zjištěny rozdíly s účetním stavem.  

 
 

 
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí 

 
Účetní závěrka a výsledek hospodaření příspěvkové organizace obce Mateřské školy 
Přibyslavice za rok 2020 byly schváleny na jednání zastupitelstva obce Přibyslavice dne 
4. 3. 2021 usnesením č. 9/17 a 10/17. 

 
Výnosy celkem činily: 3.407.612,32 Kč z toho příspěvek na provoz od obce 
330.000,00 Kč. Náklady celkem činily: 3.404.657,53 Kč 



Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 2.954,79 Kč 
 

Výnosy z hospodářské činnosti činily: 194.520,00 Kč 
Náklady z hospodářské činnosti: 194.520,00 Kč 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti: 0,- Kč 

 
5) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a 

rozpočtům krajů a dotace poskytnuté 
 

Poskytovatel účel ÚZ    položka poskytnuto čerpání 

MMR Zvýšení dopravní bezpečnosti 17969    4216   5.700.000,00 5.700.000,00 

JMK Zmírnění dopadů epidemie 
COVID 

98024    4111           647.500,00                     647.500,00 
 

JMK Volby PS 98193     4111       62.000,00            43.175,00 

     

 
6) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce. 

 
V roce 2020 nebyla poskytnutá žádná dotace z rozpočtu obce. 

 
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 

 
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších 
předpisů, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dílčí 
přezkoumání bylo provedeno dne 19. 8. 2020 a konečné přezkoumání hospodaření 
bylo provedeno dne 20. 4. 2021 kontrolorem pověřeným řízení přezkoumání paní 
Ing. Pavlou Maškovou a kontrolorem paní Helenou Slámovou a paní Ing. Miluší 
Horákovou. 

 
Závěr: 
Při přezkoumání hospodaření obce Přibyslavice za rok 2020 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
 

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. 

 
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ............................................. 1,15 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územní celku ...................................................... 3,45 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku............... 0,00 % 

 



 
Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 
je ve schváleném závěrečném účtu zveřejněno v elektronické podobě. 

 
8) Přehled poskytnutých příspěvků a darů v roce 2020 

 
Dary spolkům a občanským sdružením celkem: ............. 106.089,00 
Tělocvičná jednota Sokol Přibyslavice .................................. 20.000,00 
SDH Přibyslavice ................................................................... 20.000,00 
Chasa Přibyslavice ................................................................. 20.000,00 
Galáni ..................................................................................... 10.000,00 
Spolek rodičů a přátel školy Sadová ........................................ 2.500,00 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ..................... 5.000,00 
Svaz diabetiků ČR .................................................................... 4.000,00 
Diecézní charita Brno ............................................................... 4.589,00 
Senior Sen .............................................................................. 20.000,00 

 
Obec Přibyslavice v roce 2020 poskytla příspěvek na provoz příspěvkové organizaci obce 
Mateřské škole Přibyslavice ve výši 330.000,00 Kč. 

 
9) Členství obce 

Obec Přibyslavice je členem Dobrovolného svazku obcí Devět křížů, MAS Brána Brněnska a 
Sdružení místních samospráv. 
 

10) Fondy. 
Obec tvoří na základě statutu fondu Fond obnovy vodohospodářského majetku. Roční příděl 
do fondu činí 696.000,00 Kč. 

 
 
Závěrečný účet obce Přibyslavice za rok 2020 byl schválený na jednání zastupitelstva obce 
Přibyslavice č. 18/2021 dne 2. 6. 2021 usnesením č. 3/18. 
 
S celým obsahem závěrečného účtu obce Přibyslavice za rok 2020 je možné se seznámit 
na webových stránkách obce (www.pribyslavice.net) a v listinné podobě v kanceláři 
Obecního úřadu v Přibyslavicích ve dnech: 

 
Pondělí a středa 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00 

 
 
V Přibyslavicích dne 7. 6. 2021                                
 
zpracovala: Hana Kvasnicová 
 
 
 

                   Ing. Iva Hadašová, starostka obce         
 

 
Vyvěšeno dne: 7. 6. 2021 
Sejmuto dne: 30. 6. 2022 

http://www.pribyslavice.net/
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