
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BISKUPICE ZA ROK 2020 



Přílohy závěrečného účtu: 

Účetní výkazy 

- Rozvaha územně samosprávného celku k 31.12.2020 

- Výkaz zisku a ztráty územně samosprávného celku k 31.12.2020 

- Příloha územně samosprávného celku k 31.12.2020 

Finanční výkazy 

- FIN 2-12M k 31.12.2020 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biskupice za rok 2020 

Účetní výkazy ZŠ a MŠ Biskupice, okres Zlín, příspěvkové organizace, za rok 2020 

- K nahlédnutí na OÚ 



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BISKUPICE ZA ROK 2020 

(§ 17 ZÁKONA Č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

platných předpisů) 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 

Počáteční stav účtu k 1.1.2020: 22.657 .295,02 Kč. 

Schválený Upravený 

rozpočet rozpočet 

Třída 1 10.394.000 9.700.000 
Daňové příjmy 

Třída 2 Nedaňové 867.000 1.741.000 
příjmy 

Třída 3 Kapitálové 0.00 154.000 
příjmy 

Třída 4 188.300 1.788.687 
Přijaté dotace 

Konsolidace příjmů 0,00 0,00 

Příjmy celkem po 11.449.300 13.383.687 
konsolidaci 

Třída 5 10.741.000 13.407.387 
Běžné výdaje 

Třída 6 Kapitálové 1.648.000 743.000 
výdaje 

Konsolidace výdajů 0,00 0,00 

Výdaje celkem po 12.389.000 14.150.387 
konsolidaci 

Saldo příjmů a výdajů -939.700 -766.700 
po konsolidaci 

Třída 8 Financování 939.700 766.700 

Konsolidace 0,00 0,00 
financování 

Financování celkem 939.700 766.700 

po konsolidaci 

Přijaté úvěry a půjčky o o 
Splátky úvěrů o o 
Fond rezerv o o 
Fond sociální o o 
Konečný stav účtu k 31.12.2020: 25.691.101,35 Kč. 

Plnění %plnění 

k 31.12.2020 k upravenému 

rozpočtu 

9.695.344 99,95 % 

1.739.226 99,90 % 

154.485 100,31 % 

3.883.837 217,13 % 

2.095.222 

13.377.670 99,96 % 

11.882.371 88,63 % 

814.603 109,64 % 

2.095.222 

10.601.753 74,92 % 

2.775.917 -362,06 % 

2.775.917 -362,06 % 

0,00 0,00 

-2.775.917 -362,06 % 

o o 
o o 
o o 
o o 

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

podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním 

úřadě u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12}. 



Vypracovala: Talašová Miroslava 

22.2.2021 t Vyvěšeno: 

Sejmuto: 



2) Hospodářská činnost obce 

Obec Biskupice hospodářskou činnost nevykazuje. 

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích 

Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou zveřejněny v úplném znění 

na www.biskupiceuluhacovic.cz na elektronické úřední desce. 

Na stacionární úřední desce jsou z důvodu její omezené kapacity dokumenty zveřejněny 

v užším rozsahu. 

K nahlédnutí jsou na obecním úřadě u účetní. 

Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu 

významných vlivů na změny stavů. 

4) Stav účelových fondů a finančních aktiv 

Obec Biskupice neměla v roce 2020 vytvořeny žádné účelové fondy. 



S) Hospodaření a majetek příspěvkové organizace zřízené obcí 

Obec Biskupice je zřizovatelem PO - Základní školy a Mateřské školy Biskupice, okres Zlín, 

příspěvkové organizace. 

Celkové náklady PO za rok 2020: 

Celkové výnosy PO za rok 2020: 

7.190.766,29 Kč. 

7.249.908,66 Kč. 

Výsledek hospodaření PO za rok 2020: 59.142,37 Kč. 

018-drobný dlouhodobý nehmotný majetek 112.350,44 

078-oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -112.350,44 
022-samostatné movité věci 200.000,00 

082-oprávky k samostatným movitým věcem -200.000,00 

028-drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.883.405,30 

088-oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -1.883.405,30 

112-materiál na skladě 6.921,68 

241-základní běžný účet 1. 787 .615, 70 

243-běžný účet FKSP 197.267,64 

261-pokladna 9.457,00 

314,315,378-pohledávky 132.048,00 

Aktiva celkem BRUTTO 4.549.497,51 

Aktiva celkem NETTO 2.353.741,77 

401-jmění účetní jednotky 277.898,04 

411-fond odměn 70.100,00 
412-FKSP 209.373,78 

414-fond rezervní 278.398,04 

416-fond reprodukce majetku 38.233,00 

431-výsledek hospodaření běžného účetního období 59.142,37 

321,333,336,337,342-závazky 402.464,70 

389-dohadné účty pasivní 350.490,70 

Pasiva celkem 2.353.741,77 

Účetní výkazy ZŠ a MŠ Biskupice, okres Zlín, příspěvkové organizace, za rok 2020 jsou 

k nahlédnutí na obecním úřadě. 



6/ Hospodaření organizací založených obcí 

Obec Biskupice nemá založenou žádnou organizaci. 



7) 

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

úrovně 

Dotace do rozpočtu obce Biskupice za rok 2020 činily celkem 1.262.228,00 Kč. 

V celkové výši dotací jsou zahrnuty: 

- neinvestiční transfer ze SR na Volby do EP ve výši 31.000,-Kč 

- neinvestiční transfer se SR-souhrnný dotační vztah ve výši 188.300,-Kč 

- finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 215.928,-Kč 

- neinvestiční transfer ze SR (jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona 

č. 159/2020 Sb. ve výši 865.000,-Kč 

Poskytovatel Účel ÚZ Položka Poskytnuto Vyčerpáno % 
SR-Všeobecná Volby do Senátu 98193 4111 31.000 30.402,48 98,07 
pokladní a ZK 
správa 

SR-Všeobecná Příspěvek na 4112 150.300 150.300 100 
pokladní výkon státní 
správa správy 

Celkem 181.300 180.702,48 99,67 
SR- Hospodaření v 29030 4116 215.928 Výdaje čerpány 100 
Ministerstvo lesích v roce 2019 
zemědělství 

SR-Všeobecná Neinvestiční 98024 4111 865.000 865.000 100 
pokladní transfer ze SR 
správa ,,daňový balíček" 

Celkem 1.262.228 1.261.630,40 99,95 

b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce 

Žadatel Účel použití Poskytnuto Vyčerpáno Vráceno do % 
rozpočtu obce 

MS Hrabovina Nákup krmiva, 30.000,00 15.682,- 47,72 

Biskupice materiál 14.318,00 

TJ TATRAN Energie, pohonné 45.000,00 - 100 

BISKUPICE hmoty, pronájem 45.000,00 

haly, materiál 

CHARITA Sociální služby, 25.000,00 - 100 

LUHAČOVICE mzdy 25.000,00 

LELUJA, z.s. Krojové vybavení 10.000,00 - 100 
10.000,00 



Domov pro Zajištění cvičení jógy 5.000.00 5.000,00 - 100 
seniory se seniory 
Nezdenice 

Celkem 115.000,00 99.318,00 15.682,00 86,36 



8/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biskupice za rok 2020 

Na základě žádosti obce, v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 5 zákona č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 

bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Biskupice za rok 2020. 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 15.4.2021- 16.4.2021. 

Kontrolu provedla zaměstnankyně Zlínského kraje, zařazená do Krajského úřadu, odboru 

interního auditu a kontroly, Mgr. Marie Ostrožíková. 

Závěr zprávy: 

Při přezkoumání hospodaření obce Biskupice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky ( § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). 

Nebyla zjištěna rizika dle§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

Při přezkoumání hospodaření obce Biskupice za rok 2020 

Byly zjištěny dle§ 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku: 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 

0,01 %. 

2,65 %. 

0,00 %. 

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

Při ověření bylo zjištěno, že poměr dluhu k průměrnému příjmu za poslední 4 rozpočtové 

roky činil O%. 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je přílohou závěrečného 

účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní obce. 



Součást závěrečného účtu: 

Převod účtu 431 na účet 432: 

Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období (roku 2020): 2.157.107,43 Kč, 

zjištěný podle platných právních předpisů v oblasti účetnictví, bude převeden do 
nerozděleného zisku minulých let, tj. na účet 432. 



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BISKUPICE ZA ROK 2020 je v plném znění zveřejněn na 

elektronické adrese www.biskupiceuluhacovic.cz. 

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na OÚ Biskupice u účetní a to v úřední dny, 

tj. v pondělí a ve středu v době od 7.30-12.00 hod. a od 13.00-17.00 hodin. 

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 


