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Závěrečný účet 
Návrh závěrečného účtu obce Hlinka za rok 2018 

(zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 

 
Obec:   Hlinka 
Adresa:  Hlinka 25, 793 99 Osoblaha 
Telefon:  554 642 043 
   554 625 661 
E-mail:  ucetni@obechlinka.cz 
IDDS:   setarz3    
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 
   1848155389/0800 
 
   Česká národní banka 
   94-4219771/0710 
 
IČ:   00576107 
DIČ:   CZ00576107 
 
Počet obyvatel k 01. 01. 2018: 183 
Počet obyvatel k 31. 12. 2018: 188 
 
Počet členů zastupitelstva: 5 
 
V roce 2018 pracovaly výbory:  finanční a kontrolní výbor,  

zemědělská a bytová komise 
Po volbách v říjnu 2018 po ustavujícím zasedání byly změněny názvy komisí na výbory, a 
to Výbor pro bytové hospodářství a kulturu a Výbor pro lesnickou a zemědělskou činnost 
 
Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem 
KEO firmy Alis, spol. s r. o., Česká Lípa. 
 
 

A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním 
rozpočtům kraje a dotace poskytnuté 
 

Obec Hlinka uzavřela v roce 2016 dlouhodobý úvěr s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 
5.000.000 Kč.  
K 31. 12. 2017 čerpala obec z úvěru 4.999.996,32 Kč a k 31. 12. 2018 splatila 
1.906.576,68 Kč. 
 
 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 3.993.685,61 Kč. Rozpis přijatých dotací 
je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, část dotace na volby do 
Zastupitelstva obce a volbu Prezidenta České republiky byla vrácena v lednu 2019 
Moravskoslezskému kraji v rámci finančního vypořádání dotací. 
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POSKYTOVATEL 

 
ÚČEL 

 
POL. 

 
VÝŠE 

Moravskoslezský kraj Neinv.přij.transf. volby prezident 4111 32.359,00 

Moravskoslezský kraj Neinv.přij.transf. volby ZO 4111 32.186,00 

Moravskoslezský kraj Neinv.přij. transf. na st. správu 4112 60.900,00 

Moravskoslezský kraj Inv.přijaté dotace – vl.podíl k zateplení 4222 500.000,00 

IROP Inv.přijaté dotace – zateplení bytovek 4216 1.618.597,61 

Ministerstvo pro místní rozvoj Inv.přijaté dotace – hřiště u MŠ 4216 349.777,00 

Ministerstvo pro místní rozvoj Neinv.přijaté dotace – hřiště u MŠ 4116 50.223,00 

Ministerstvo zemědělství Neinv.přijaté dotace – kostelní věž 4116 431.360,00 

Úřad práce Bruntál Ost. neniv. ze st. rozpočtu 4116 918.283,00 

 

B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 
 
 

 SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET 

UPRAVENÝ 
ROZPOČET 

PLNĚNÍ K 
31. 12. 2017 

PLNĚNÍ UPR. 
ROZPOČTU 

Třída 1 – daňové příjmy 3.579.500,00 3.712.900,00 3.702.133,39 99,71 % 

Třída 2 – nedaň. příjmy 1.888.587,00 2.125.357,00 2.090.963,11 98,38 % 

Třída 3 – kapitál. příjmy 101.500,00 92.200,00 92.208,00 100,01 % 

Třída 4 – přijaté transf. 3.605.872,00 3.994.086,00 3.994.085,61 100,00 % 

PŘÍJMY CELKEM 9.175.459,00 9.924.543,00 9.879.390,11 99,55 % 

Třída 5 – běžné výdaje 8.135.070,00 7.687.373,00 7.545.852,02 98,16 % 

Třída 6 – kapitál. výdaje 540.385,00 590.267,00 590.247,00 100,00% 

VÝDAJE CELKEM 8.675.455,00 8.277.640,00 8.136.099,02 98,29 % 

 
 
 
Komentář k vybraným příjmovým položkám: 
 
 

příjmy za sběr a svoz TKO ve výši 89.563,00 

příjmy za pozdní platbu TKO ve výši 2.900,00 

poplatky ze psů ve výši 3.350,00 

poplatky za užívání veř. prostranství ve výši 0,00 

správní poplatky ve výši 900,00 

příjmy z pronájmu pozemků ve výši 190.764,00 

příjmy za prodej dřeva ve výši 479.097,16 

Příjmy z výnosu fin. majetku 156.600,00 

příjmy z prodeje služeb ve výši 80.564,00 

příjmy  z pronájmu ost. nemovitostí ve výši 20.385,00 

příjmy z ost. nemovitostí ve výši          1,00 

příjmy z knihovny ve výši   300,00 

příjmy z poskytování služeb ve výši 68.570,00 

příjmy z poskytování pronájmu kostela 300,00 

příjmy z pronájmu KD ve výši  86.287,00 

pojistné náhrady ve výši 0,00 

příjmy z poskytování služeb ve výši 307.174,00 

příjmy z pronájmů bytů ve výši 508.119,00 

příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve výši 32.400,00 



 

 3 

příjmy za hřbit. poplatky ve výši 2.750,00 

přijaté dary na pořízení územního plánu 70.000,00 

příjmy z třídění a likvidace obalů  22.407,50 

příjmy z pronájmu ost. nemovitostí ve výši 3.065,00 

příjmy z činnosti místní správy ve výši 30.107,00 

příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 124.000,00 

příjmy z úroků ve výši    280,45 

 
 
Komentář k vybraným výdajovým položkám: 
 
 

výdaje na nákup ostatních služeb ve výši  0,00 

výdaje na lesní hospodářství ve výši 131.582,00 

výdaje na pozemní komunikace ve výši 5.234,51 

Výdaje na studenou vodu 0,00 

investiční transfery obcím ve výši 20.385,00 

Investiční výdaje na ČOV 77.329,00 

výdaje na provoz MŠ ve výši 180.000,00 

výdaje na provoz knihovny ve výši 7.500,00 

Výdaje na kroniku 5.000,00 

výdaje zachování. kult. památek kostel ve výši 650.450,00 

výdaje na zájmovou činnost v kultuře ve výši 408.211,61 

výdaje ostat. záležitosti kultury ve výši 90.505,00 

výdaje na zájmová činnost a rekreace 677.644,00 

výdaje na bytové hospodářství ve výši 771.377,46 

výdaje na nebytové hospodářství ve výši 7.506,00 

výdaje na veřejné osvětlení ve výši 47.112,19 

výdaje na pohřebnictví 10.000,00 

Výdaje na pořízení územního plánu 0,00 

výdaje na nakládání s odpady ve výši 169.947,00 

výdaje na údržbu veřejné zeleně ve výši  1.860.218,32 

sociální prevence 70.000,00 

výdaje požární ochranu dobrovolnou část ve výši 30.862,58 

výdaje na zastupitelstvo obce ve výši 774.206,99 

výdaje na volby ve výši 36.702,00 

výdaje na činnost místní správy ve výši 1.528.975,93 

výdaje z finančních operací ve výši 68.865,39 

výdaje za platby pojištění ve výši  29.391,00 

výdaje na platby st. rozpočtu 463.937,04 

Vratka nevyčerpané dotace 13.153,00 

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě – výkaz FIN 2-12, plnění 
rozpočtu. 
 
Obec Hlinka nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly 
účtovány v rámci rozpočtu. 
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C. Rozpočtové hospodaření 
 
Rozpočet obce schválilo zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 18. prosince 2017 
pod č. usnesení 23/4 jako schodkový a paragrafový: 

- v příjmové části ve výši 9.175.459,00 Kč 
- ve výdajové části ve výši 8.675.455,00 Kč 
- financování     -500.004,00 Kč 

 
Během roku starosta obce schválil postupně 9 rozpočtových opatření, která měnila výši 
rozpočtu na straně příjmů i výdajů, tam kde se nezměnila výše příjmů a výdajů, byly 
prostředky přesunuty v rámci závazných ukazatelů. Schvalovat rozpočtové opatření obce 
bylo starostovi schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 10. 2015 č. usnesením 8/6. 
 
Seznam rozpočtových opatření: 

- Rozpočtové opatření č. 1/2018 schváleno 20. 02. 2018, starostou obce 
- Rozpočtové opatření č. 2/2018 schváleno 20. 04. 2018, starostou obce 

- Rozpočtové opatření č. 3/2018 schváleno 21. 05. 2018, starostou obce 
- Rozpočtové opatření č. 4/2018 schváleno 22. 06. 2018, starostou obce 
- Rozpočtové opatření č. 5/2018 schváleno 27. 08. 2018, starostou obce 
- Rozpočtové opatření č. 6/2018 schváleno 26. 09. 2018, starostou obce 
- Rozpočtové opatření č. 7/2018 schváleno 31. 10. 2018, starostou obce 
- Rozpočtové opatření č. 8/2018 schváleno 26. 11. 2018, starostou obce 
- Rozpočtové opatření č. 9/2018 schváleno 10. 12. 2018, starostou obce 

 
O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.  
Všechna rozpočtová oznámení byla zveřejněna v zákonné lhůtě na úřední desce Hlinka 
/zkrácené oznámení/ a na webových stránkách obce http://www.obechlinka.cz/obecni-
urad/rozpocet-obce/ 
 

D. Majetek obce 
 
Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2018 na základě příkazu starosty obce 
č. 1 ze dne 10. prosince 2018 schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 2018 
usnesením č. 2/18.  
 
V roce 2018 obec z rozpočtových a dotačních prostředků rozšířila majetek o: 

- Dlouhodobý nehmotný majetek ve výši       16.720,00 Kč 
- Stavby – Hřiště u MŠ       499.682,00 Kč 

 
Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2018 – rekapitulace: 
Majetek: 

- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  182.372,00 Kč 

- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  119.163,80 Kč 
- Budovy, haly, stavby         31.901.717,39 Kč 
- Samostatné movité věci nad 40 000,- Kč 121.831,00 Kč 
- Drobný dlouhodobý hm. majetek          1.713.252,23 Kč 
- Pozemky                       8.021.375,25 Kč 
- Umělecká díla       79.721,00 Kč 
- Nedokončený majetek    231.547,00 Kč 
- Peníze na BÚ            1.137.895,26 Kč 

http://www.obechlinka.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/
http://www.obechlinka.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/


 

 5 

 
krátkodobé pohledávky: 

- Nájmy z bytů   2.251,00 Kč 
- Vyúčtování služeb za byty 3.287,00 Kč                  
- Poplatek za TKO          48.005,00 Kč 
- Pozdní platba TKO  7.800,00 Kč 
- Prodané dřevo  31.190,49 Kč 

 
 
krátkodobé závazky: 

- neuhrazené faktury  48.771,00 Kč 
- vratka volby   27.844,00 Kč 
- předplatné nájemného 49.122,00 Kč 

 
V roce 2014 obec Hlinka zřídila fond obnovy vodovodu na kterém je k 31. 12. 2018 
uloženo 50.000,-Kč. 

 
 

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 
 

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 
Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO, ve znění pozdějších 
předpisů.  
14. listopadu 2018 provedla kontrolní skupina odboru kontroly Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje pod vedením Ing. Pavly Fradrychové dílčí přezkoumání 
hospodaření obce k datu 31. 10. 2018. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, obec nemusela 
přijímat žádná nápravná opatření. 
Dne 24. 04. 2019 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, při kterém rovněž 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
Závěr: 
Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 
2017 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky   
 
 

F. Schválení účetní závěrky za rok 2018 
 

Zastupitelstvo obce je seznamováno s podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2018. 
Účetní závěrka za rok 2018 bude schválena na nadcházejícím zasedání zastupitelstva obce. 
 

G. Kontroly 

 

Kontrola nahrazující interní audit: 

V roce 2014 uzavřela obec smlouvu s firmou ON-Ok Libina s. r. o., která provedla v roce 

2018 dvě kontroly. 

Při první kontrole dne 05. 04. 2018 byly nalezeny drobné nedostatky, ke kterým obec přijala 
opatření a které obec průběžně odstranila. 
Při následné kontrole dne 07. 08. 2018 byly také zjištěny drobné nedostatky, ke kterým obec 
přijala opatření a které obec průběžně odstranila. 
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Kontrolu hospodaření s finančními prostředky a majetkem obce prováděl starosta obce, 

Finanční výbor a Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Hlinka 

 

Kontrolní výbor 

zasedal 4 x v roce 2018 -  29. 01. 2018, 11. 04. 2018, 28. 05. 2018 a 05. 09. 2018 a zabýval 

se na svých jednáních především kontrolou plnění usnesení zastupitelstva obce. 

 

 

Finanční výbor 

zasedal v roce 2018 čtyřikrát – 17. 01. 2018, 30. 05. 2018, 05. 09. 2019. Spolupracoval s 

účetní a starostou na sestavení rozpočtu na rok 2018, kontroloval plnění rozpočtu, stav 

peněžních prostředků na účtu a v pokladně obce, přijaté a vydané faktury, placení poplatků 

a služeb – upozornění dlužníků. 

 

Zemědělské komise 

se v roce 2018 sešla 4x – 28. 03. 2018, 08. 06. 2018, 17. 09. 2019 a 20. 12. 2017. Zabývala 

se žádostmi o pronájem, převod a koupi pozemků, také plánovaným pokácením vzrostlých 

stromů. 

 

Bytová komise: 

se sešla v roce 2018 9x – 20. 01. 2018, 21. 03. 2018, 20. 05. 2018, 21. 07. 2018, 25. 09. 

2018, 15. 10. 2018, 05. 11. 2018, 15. 11. 2018 a 19. 12. 2018. Bytová komise se zabývala 

požadavky a potřebami nájemníků činžovních domů 50 – 54 a bytu v č. p. 25.  

 

Přílohy: 
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 
- Inventarizační zpráva z provedené inventarizace za rok 2018 
- sestava FIN 2-12 za období 12/2018 
- rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztrát za období 12/2018 

 
všechny přílohy jsou k  nahlédnutí na obecním úřadě a zveřejněny na stránkách obce 
www.obechlinka.cz  
 

 
Zpracovala: Kateřina Foldynová 
dne: 24. května 2019 
 
          

Chovančák Marcel 
            Starosta obce 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  24. května 2019 
Sňato z úřední desky dne:   30. června 2019 
ev. číslo:       34/2019 
 
Schváleno v zastupitelstvu obce dne                          č. usnesení:                       

http://www.obechlinka.cz/
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