
Závěrečný  účet obce Vítězná za rok 2019 

 

     V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném 

znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, předkládáme veřejnosti závěrečný účet 

obce Vítězná za rok 20109. 

     Úplně znění závěrečného účtu včetně všech příloh je zveřejněno na elektronické úřední desce 

obce Vítězná. 

Originály v tištěné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní obecního úřadu ve Vítězné. 

 

Vítězné dne:  25.5.2020 

Zpracovala: Martina Hlušičková, účetní 

Schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 0031-02-2020-OPF-ZO dne 10.6.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o rozpočtu 

     Rozpočet obce Vítězná na rok 2019 byl schválen dne 11.12.2019 unesením č. 0080-05-2019-OPF a 

to  a to jako přebytkový s celkovými příjmy ve výši 22 233 524,-Kč a celkovými výdaji ve výši 

20 276 827,-Kč. Přebytek ve výši 1 956 697,- Kč bude použit na splátky půjček a úvěrů /financování/. 

Rozpočet na rok 2019 byl sestaven ve členění příjmů a výdajů nejvyšších jednotek druhového třídění 

rozpočtové skladby, tj. položek rozpočtové skladby. Závaznými ukazateli rozpočtu byly paragrafy 

rozpočtové skladby. 

V roce 2019 byla schválena celkem 4 rozpočtová opatření. 

Údaje k 31.12.2019 

Údaje v Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 

Příjmy po konsolidaci  21 399 250,- 34 934 543,76 

Výdaje po konsolidaci 20 952 766,- 36 653 019,76 

 

Stav finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladnách ke dni 31.12.2019 

Základní běžný účet vedený u ČS a.s.:  32 951,24,-Kč 

Základní běžný účet vedený u KB, a.s.: 40 528,74,-Kč 

Účet vedený u ČNB: 112 807,37,-Kč 

Účet pro hospodářskou činnost vedený u ČS a.s.: 203 945,29,-Kč 

Účet pro hospodářskou činnost vedený u KB a.s.: 175 506,87,-Kč  

Účet vedený jako rezerva pro vodu a odpadní vodu u ČS a.s.: 167 000,-Kč 

Stav hotovosti v pokladně hospodářské činnosti: 15 000,-Kč 

Účet vedený pro opatrovnictví:  34 916,-Kč 

 

Půjčky a úvěry: 

Obec v roce 2019 nepřijala žádný krátkodobý ani dlouhodobý úvěr ani půjčku. 

Zůstatek nesplacené dlouhodobé půjčky na kanalizaci a ČOV od SFŽP je 5 427 490,05,-Kč. 

Zůstatek nesplacených dlouhodobých a krátkodobých úvěrů ke dni 31.12.2019 činí: 15 519 573,06,-

Kč. 

Hospodářská činnost obce: 

Hospodaření z hlediska nákladů a výnosů: 

Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek 

32 776 021,-Kč 32 945 589,-Kč - 169 568,-Kč 

 Obec účtuje v ekonomické  činnosti na účtu 241, pokladně 261/0900 a v šesti analyticky členěných 

oblastech: 

AU 0210 – drobné prodeje, pronájmy, služby 



AU 0220 – provozování vodovodu 

AU 0230 – provozování ČOV 

AU 0230 – hospodaření v lesích 

AU 0240 – obecní hospoda 

AU 0225 – středisko služeb 

 

Hospodaření příspěvkových organizací obce 

     Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci a to Základní školu a mateřskou školu Vítězná, 

okres Trutnov. Této organizaci poskytla obec v roce 2019 na financování provozních výdajů 

neinvestiční příspěvek ve výši 831 000,-kč na základě schváleného  a upraveného rozpočtu. 

 

Příspěvek poskytnutý obcí 831 000,- 

Rezervní fond 174 052 

Fond odměn 111 622 

Fond kulturních a sociálních potřeb 100 928 

Investiční fond 602 436 

Výsledek hospodaření hlavní činnosti 99 939 

Výsledek hospodaření vedlejší činnosti -8201 

 

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně  

/údaje v Kč/ 

Obec přijala neinvestiční příspěvek na zaměstnanost od Úřadu práce ve výši 253 290,-Kč. 

Obec přijala neinvestiční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 83 600,-Kč. 

Obec přijala neinvestiční dotaci od KÚ KHK za obecní slavnosti ve výši 70 000,-Kč. 

Obec Přijala neinvestiční dotaci od KÚ KHK  na volby  ve výši 87 000,-kč. 

Obec přijala neinvestiční dotaci pro Základní školu ve výši 941 104,60,-Kč. 

Obec přijala investiční dotaci ve výši od SFŽP na posílení vodních zdrojů ve výši 374 100,-Kč. 

Obec přijala investiční dotaci od SFDI na výstavbu chodníků ve výši 7 496 881,02,-Kč. 

 

 

 

Poskytnuté finanční podpory z rozpočtu obce Vítězná 

     Obec poskytla v roce 2019 na základě usnesení zastupitelstva a na základě veřejnoprávních smluv 

níže uvedené podpory: 

Královéhradeckému kraji příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 31 002,-Kč 



Obec je členem dobrovolného svazku obcí Společenství obcí Podkrkonoší a poskytla mu příspěvek ve 

výši 54 460,-Kč. 

Stav účelových fondů 

     Obec neměla v roce 2019 zřízen žádný účelový fond. 

Přezkum hospodaření 

     Přezkum hospodaření provedl nezávislý auditor Finco audit, spol. s r.o IČO 25252429 se sídlem 

Komenského 63, Trutnov. Předmět přezkoumání je stanoven zákonem č.  420/2004 Sb., o 

přezkoumání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 

 

Vítězná dne: 25.5.2020 

 

Zpracovala: Martina Hlušičková                                       Petr Hrubý, starosta 

 

Přílohy závěrečného účtu obce Vítězná za rok 2019: 

Příloha č. 1 – výkaz FIN za období 12/2019 o plnění rozpočtu 

Příloha č. 2 – rozvaha ke dni 31.12.2019 

Příloha č. 3 – výkaz zisku a ztráty za 12/2019 

Příloha č. 4 – výkaz příloha za 12/2019 

Příloha č. 5-  inventarizační zpráva za rok 2019 

Příloha č. 6 – zpráva o přezkumu hospodaření – obec 

Příloha č. 7 -  závěrečný účet PO 

Příloha č. 8 - rozvaha ke dni 31.12.2019 PO 

Příloha č. 9 – výkaz zisku a ztráty za 12/2019 PO 

Příloha č. 10 – výkaz příloha za 12/82019 PO 

Příloha č. 11 – závěrečná inventurní zpráva za rok 2019  PO 

 

 


