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Název bodu: Závěrečný účet obce Dolní Podluží za rok 2019

Návrhy usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ ZA ROK 2019 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a dalších souvisejících příloh
vztahujících se k hospodaření obce a uděluje tímto souhlas s hospodařením obce bez výhrad.
Příloha č. …..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvodová zpráva:
veškeré materiály byly v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně
samosprávných celků, v platném znění, zveřejněny na úřední desce obce a způsoběm umožňujícím
dálkový přístup
Obec Dolní Podluží předkládá v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
a dále v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, ke schválení Závěrečný
účet obce za rok 2019 se všemi přílohami.
Dle ustanovení § 44 zákona o obcích se sestavování závěrečného účtu obce a hospodaření
s prostředky tohoto rozpočtu dále řídí zvláštním zákonem. Zvláštním zákonem je zde zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Podle výše uvedených ustanovení závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června
následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.
Kontrola hospodaření obce je řešena na základě ustanovení § 17 odst. 5 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, podle něhož je součástí závěrečného účtu též zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření. Ta je výsledkem přezkumu hospodaření obce podle zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů. Přezkoumání hospodaření v případě obcí vykonávají buď krajské úřady,
nebo externí auditoři (auditorské společnosti). Povinnost jednotlivých územních samosprávných
celků nechat si přezkoumat své hospodaření vyplývá obecně z § 17 odst. 4 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů; pro obce konkrétně z § 42 zákona o obcích.
Přezkum hospodaření obce byl v obci uskutečněn pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje,
přičemž proběhl v náhradním termínu v režimu nouzového stavu vyhlášeného vládou. Nouzový
stav byl vyhlášen vládou usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020, a to od 12. 3. 2020, 14:00 hod.
(69/2020 Sb.). Přezkum hospodaření probíhal na základě mimořádné situace elektronicky po dobu
3 dnů.

Kontroloři neshledali žádná pochybení při hospodaření obce: Obsahem závěru přezkumu
hospodařní za rok 2019 je výrok - bez chyb a nedostatků.
Podle § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
byl NÁVRH závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn po
dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce na úřední
desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce se návrh závěrečného účtu
zveřejňuje v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu
v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění
návrhu závěrečného účtu včetně kompletní zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Vyjádření finančního výboru je předkládáno současně s návrhem na schválení účetní závěrky obce.
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přehled uzavřených rozpočtových změn
Výkazy o hospodaření: Fin 2-12, Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha
Meziroční srovnání
Výkazy o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní Podluží, okres Děčín,
příspěvková organizace: Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha
➢ Výkazy o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Podluží, okres Děčín,
příspěvková organizace: Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha

Informace podá:
Renáta Ivanová, účetní, referentka obce, email: renata.ivanova@dolnipodluzi.cz, tel: 770 618 377

