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1. Úvod 
 

 

Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska:  

1. druhového  
2. funkčního  

Druhové členění – peněžní operace rozlišujeme na příjmy, výdaje a financující operace.  

Nejvyššími jednotkami druhového členění jsou třídy, které se dále dělí na seskupení položek, 

podseskupení  položek a rozpočtové položky.  

 

Funkční třídění – používá se jen pro členění vymezených příjmů a výdajů. Nejvyššími jednotkami jsou 

skupiny, které se dále dělí na oddíly, pododdíly a rozpočtové paragrafy.  

 

Podrobné údaje o hospodaření obce Horní Lomná v roce 2019 obsahuje hlavní účetní kniha, která je 

uložena na Obecním úřadu Horní Lomná a je kdykoliv k dispozici. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

značně rozsáhlý dokument, předkládáme v příloze pouze stručné přehledy, a to z hlediska třídění 

druhového a funkčního.  

  

Projednávání závěrečného účtu se podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavírá vyjádřením:  

 

a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad nebo  
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná k nápravě 

zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým 
jednáním způsobily obci škodu.  

 

Vzhledem k tomu, že přiložená „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Lomná za 
rok 2019“ vyslovuje závěr „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ (tzn. bez výhrad),  
navrhl  finanční výbor stejný závěr i zastupitelstvu obce. 
 
 

 

 

 

 



 

2. Majetek obce  
 

Obec Horní Lomná financovala v roce 2019  provozní a investiční výdaje obce, obecního úřadu  
a 1 organizační složky obce. Obec Horní Lomná neměla v roce 2019 žádné příspěvkové organizace.  
K 31. 12. 2019  měla obec tuto organizační složku:  Sbor dobrovolných hasičů Horní Lomná. 

 
Inventarizace majetku obce proběhla k 31. 12. 2019 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.  
Všechny údaje o majetku obce Horní Lomná v roce 2019 v porovnání s rokem 2018  
uvádí rozvaha (viz příloha). Sumáře majetku dle jednotlivých skupin a kapitol jsou uloženy 
v každoroční  inventarizaci majetku obce a jsou k dispozici.  
Následně podáváme stručný komentář k jednotlivým účtům:  
 
      

  

 

A. AKTIVA    celkem ……….   77 776 779,59 Kč 

 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek 
(DDNM) 

            - na účtu  019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek evidováno 309 350,- Kč  
                                    V roce 2019 beze změn. 
 

2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 
            -    účet 031 – pozemky – v hodnotě 558 227,31 Kč, nakoupeny 3 pozemky, 1 darován občanem 
 
            -    účet 021 –budovy a stavby– celková evidovaná hodnota  84 000 577,35 Kč, bez změn 
   
                 netto stav 52 459 136,35 Kč,  
                
 

- účet 022 – samostatné movité věci – celkem 8 800 234,60 Kč, nákup  nového traktoru 
s radlicí za 1 516 856 Kč 
netto stav  5 100 177,70Kč,  
 

- účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek  - brutto stav  1 343 942,53 Kč 
nové předměty pořízeny v OdPa 6171 za 57 946 Kč a 5512 za 3 400 Kč a 2310 za 12 677 Kč.  

                    Vyřazeno bylo  u OdPa 6171 za 84 045 Kč.  
 

- účet 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek –   13 308 435,24 Kč, 
                       z toho:   
                                    sport.rekreační areál  ……………..za      499 950,-  Kč  
                                    modernizace sport.areálu …………za    11 903 689,24Kč, navýšení  
                                           o 7 027 075,86Kč, dokončení budovy na výletišti 
                                    cyklostezka ……………………….         za    777 746,- Kč , nárůst o 42 350 Kč                                                                                                          



                                    pořízení parc.č. 1630/9 ………….   za           1 210,- Kč 
                                    domácí čistírny odp.vod ……….   Za      125 840,- Kč                       
             -   účet 041 – nedokončený DNHM -   stav k 31.12.2019 …. 0 
 

3. Zásoby  
- účet 112 – materiál na skladě – částka 17 017 Kč představuje zásobu  

                                                PHM v nádržích a sudech, služebních vozidlech, 
                                               U OÚ činí zásoba PHM 6 272 Kč, u SDH celkem 10 745 Kč. 

                        

4. Pohledávky 
- účet 311  - odběratelé – vykazuje zůstatek 113 064,90 Kč, oprávky provedeny ve výši  

72 312,30 Kč, netto stav 40 752,60 Kč 
- účet 314 – poskytnuté provozní zálohy – zůstatek 201 774,53 Kč 
- účet 315 – pohledávky za rozpočtové příjmy – zůstatek  74 266,70 Kč,  
                       oprávky činí 47 979,38 Kč, netto stav 26 287,32 Kč 

             

k těmto účtům jsou v přílohách podrobné sumáře. 

 

- účet 346 – pohledávky za státním rozpočtem – 0,- Kč 
- účet 381 – náklady příštích období – 0 Kč  

                 -     účet 385 – příjmy příštích období – celkem 0 Kč, služby v BH byly vyúčtovány do 
                                                             31.12.2019 
                  -    účet 388 – dohadné účty aktivní  - nevykazuje zůstatek 

                  -    účet 377 – ostatní krátkodobé pohledávky –  330 Kč platba za mobil velitele SDH  

 

5. Prostředky rozpočtového hospodaření  

Obec má dva základní běžné účty u Komerční banky, exp. Jablunkov a jeden běžný 

účet u ČNB Ostrava, které vykazovaly k 31. 12. 2019 tyto zůstatky:  

 
Účet 26220781/0100 ………………. 2 403 447,68 Kč 

Účet 865687130217/0100 …………..  27 902,38 Kč 

účet u ČNB 94-5411781/0710……… 3 418 819,48 Kč 

Celkem stav na účtu 231 – Základní běžné účty   činí  5 850 169,54 Kč. 

       

 

 

 



                             

B.    PASIVA ……………………   77 776 779,59 Kč  

 

      1.  Majetkové fondy, Peněžní fondy a Výsledek hospodaření z minulých let – saldo – 

            jedná se o protiúčty k aktivům a proúčtování převodů, jde jen o účetní záležitosti. 

 

      2.  Rezervy  obec potřetí  tvořila na obnovu vodovodu a kanalizace ve výši ročního odpisu, 
                 -     účet 441 -  celkem 1 647 000 Kč, z toho rezerva na obnovu vodovodu 720 000 Kč, 
                                                                                  a       rezerva na obnovu kanalizace 927 000 Kč. 
                        

3. Krátkodobé závazky 
- účet 321 – dodavatelé – jedná se o neproplacené faktury v celkové výši  

                                            29 540,07 Kč (seznam v příloze) 

- účet 331 - zaměstnanci – celkem 122 743 Kč mzdy za 12/2019  
- účet 336 – soc. zabezpečení – celkem 45 659 Kč za 12/2019 
- účet 337 – zdravotní pojištění –  celkem 21 674 Kč za 12/2019  
- účet 342 – ostatní daně, poplatky – zál.daň z mezd 12/2019 ve výši 18 330 Kč  
- účet 324 – krátkodobé přijaté zálohy – 2 400 Kč - BH 46/19 p. Kubásek 6 x400,-Kč= 

2 400 Kč zálohy na elektřinu,  
- účet 343 – DPH – daň.povinnost  IV/2019 ve výši  5 375 Kč,  
- účet 347 – závazky k vybran.vl. institucím – 15 510 Kč vratka dotace na volby 

do parlamentu EU, 
- účet 349 – závazky k územním rozpočtům– výkon KPPP u Města Jablunkov za 1 000,- Kč,  
- účet 378 – ostatní krátkodobé závazky – 65 936 Kč, v tom v rámci uzávěrové operace 

převedeny přeplatky na službách spojených s užíváním bytů z čp. 128 za rok 2019 ve 
výši 50 634 Kč, bude v lednu převedeno zpět na účet 311 a 8 860 Kč srážky ze mezd +  
6 442 Kč srážka exekuce za 12/2019,  

- účet 383 – výdaje příštích období – částka 169 556,49 Kč došlá faktura ze elektřinu v BH 
128 za 2. pololetí 2019, faktura za vodu Lesům ČR za r. 2019 a vyúčtování plynu v BH 46 
za II. pololetí 2019  

                  -     účet 389 – dohadné účty pasivní – celkem 443 587,50 Kč, z toho: 

                          -DPPO za obec za rok 2019 ve výši 388 740,- Kč 

                          -el.ČOV 2019 ve výši  24 297,50 Kč 

                          -el.VO 2019 ve výši    18 800,- Kč 

                          -el.výletiště 2019 ve výši  11 750,- Kč  

                           

 

 



 

        4. Bankovní úvěry k 31.12.2019 

 

  - v roce 2019 nebyl přijat žádný krátkodobý ani dlouhodobý úvěr ani nebyly prováděny 

splátky úvěrů z let minulých. 

 

       Dlouhodobé závazky – obec nemá žádné dlouhodobé závazky k 31.12.2019.     

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

3.Rozpočet a rozpočtová opatření 

 

Zastupitelstvo obce Horní Lomná schválilo na svém zasedání dne 17. 12. 2018 rozpočet 
 na rok 2019 ve výši  20 587,00 tis. Kč jak v části příjmové, tak v části výdajové, č. usnesení  2.4..  
 
Na tomto zasedání rovněž zastupitelstvo obce pověřilo usnesením č. 2.17. starostu schvalováním 
rozpočtových opatření s platností na dobu neomezenou.   
 
První rozpočtové opatření proběhlo v 5/2019, a to navýšením o 118,2 tis. Kč,  
rozpočet pak dosáhl výše 20 705,20 tis. Kč. Schváleno bylo starostou dne 7.5.2019.  
 
Druhé rozpočtové opatření bylo provedeno v 9/2019, a to navýšením o 119,5 tis. Kč na celkovou výši 
20 824,70 tis. Kč. Schváleno starostou dne 4.9.2019.   
 
Třetí rozpočtové  opatření bylo schváleno starostou  dne 4.11.2019, a to v 11/2019. 
Rozpočet byl navýšen o částku 317,6 tis. Kč na úroveň  21 142,30 tis. Kč. 
 
Čtvrté rozpočtové opatření bylo schváleno starostou dne 3.12.2019 v 12/2019 a šlo  
o zvýšení  rozpočtu o 120,50 tis. Kč na úroveň  21 262,80 tis. Kč. 
 
Rozpočet k 31.12.2019 dosáhl úrovně 21 262,80 tis. Kč.  
 
  
 
Reálné příjmy v roce 2019 dosáhly částky 10 259 688,55 Kč, reálné výdaje byly čerpány 
ve výši  17 370 493,85 Kč. Rozpočtové hospodaření obce za rok 2019 vykazuje pasivní  
výsledek – převahu výdajů nad příjmy  v celkové výši  7 110 805,30 Kč. Pasivní výsledek byl pokryt 
z vlastních rezerv.  
 
Následuje komentář k výkazu o plnění rozpočtu obce samostatně v příjmové a výdajové části 
rozpočtu a pro financování  dle přílohy – Výkaz o plnění rozpočtu obce Horní Lomná 
k 31. 12. 2019  Fin 2-12 M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

4. Komentář k příjmové části rozpočtu obce v roce 2019 

Daňové příjmy  

Daňové příjmy zahrnují:  

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků  
- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů  
- daň z příjmů právnických osob 
- daň z příjmů právnických osob za obec 
- daň z přidané hodnoty 
- daň z nemovitostí  

 

Daňové příjmy se člení na daně sdílené a daně výlučné. Mezi výlučné daně patří pouze daň 

z nemovitostí, kterou Finanční úřad převádí v plné výši obci, na jejímž území se nemovitosti 

nachází a daň z příjmů za obec, která se pouze proúčtovává v příjmech a výdajích. 

 

Třída l – daňové příjmy  …….     7 933 783,47 Kč 

Třída 2 – nedaňové příjmy ….    2 128 822,58 Kč 

Třída 3 – kapitálové příjmy ….                0,-    Kč 

Třída 4 – přijaté transfery …           197 082,50,-  Kč  

Příjmy celkem ……………           10 259 688,55 Kč 

 

 

Zákon č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších změn upravuje rozpočtové určení výnosů daní z přidané 

hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí  a daně silniční. 

Každá obec se na zákonem stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí 
stanoveným procentem. Procento zveřejňuje každoročně Ministerstvo financí  v dohodě  
s Českým statistickým úřadem vyhláškou, a to ve výši odpovídající poměru násobku počtu  
obyvatel obce podle bilance počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obce k součtu 
těchto násobků všech obcí v ČR. Plnění těchto příjmů obec neovlivní.  

 

 

 



Ostatní daňové příjmy 

Celková částka ostatních daňových příjmů, místních a správních poplatků v roce 2019 výše 

731 357,46 Kč, v roce 2017 dosáhla výše 713 842,04 Kč.  

 

                                                                Rok 2019                        Rok 2018 

Správní poplatky                                                   1 800,-                           3 530,-  

Poplatek ze psů                                                     5 800,-                           5 500,-  

Poplatek za rekr. pobyt                                   338 820,-                       325 440,-  

Poplatek z ubyt. Kapacity                                156 340,-                       126 364,-  

Poplatek za povolení k vjezdu                              nevydáváme 

Poplatek za odpady                                         220 452,-                       228 768,-  

Popl. za užív. veř. prostranství                          2 080,-                           2 390,-  

Daň z hazardních her                                         37 575,54                      34 793,86     

Popl.za odnětí ZPF, PFL 0,14                         4 571,60      

CELKEM                                                               762 867,68                   731 357,46  

   

Správní poplatky (1361) – vybírá obec za ověřování podpisu, listiny, poplatek za přihlášení  
k trvalému pobytu,  jiné nejsou vybírány, výši nelze ovlivnit.  
 

Poplatek ze psů (1341) – v roce 2019 byl poplatek ve výši 100,- Kč za psa,výše poplatku se neměnila. 

Poplatek za rekreační pobyt (1342) – v roce 2019 činil poplatek za rekreační pobyt 15,- Kč  
za využité lůžko a den mimo dne příjezdu. Poplatku nepodléhají osoby starší 70-ti let, děti do 18 let. 
Bez velkých změn, stále uzavřeny střediska (Bawaria, Sokolka).     
 
Poplatek z ubytovací kapacity (1345) – platí se  4,- Kč za každé využité lůžko a noc, vybírá se většinou 

dle skutečně využitých lůžek.    

Poplatek za odpad (1340) – v roce 2019 činil poplatek za odpad pro občany 400,- Kč, pro chataře 

500,- Kč. Platební kázeň v současné době je vcelku dobrá.      

Poplatek za využívání veřejného prostranství (1343) – vybírá se zejména za stánky při tradičních 
poutích dle vyhlášky o místních poplatcích ve výši 10,- Kč za každý započatý m2.  V roce 2019 bylo 
vybíráno  u jarní i podzimní pouti.  
 



Poplatek ze vstupného (1344) – dle OZV vybírá se poplatek ve výši 20 % z výše vybraného vstupného. 

Žádné akce se vstupným se nepořádaly.  

Daň z hazardních her (1381) – nově zavedeno, podíl na celostátním výnosu, obec dostává od SFÚ, 

neovlivnitelné v obci.  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přijaté dotace 

 

V roce 2019 obdržela obec celkové dotace ve výši  197 082,50  Kč.  

Jednotlivé dotace a jejich výše jsou blíže specifikovány v následující tabulce:  

 

 

Položka    Účel.znak            Druh dotace                                      výše dotace 

4111        98348                   MSK – volby parlament EU                29 000,-  

4116       13101                   ÚP – VPP                                                 66 132,-  

4116       14004                   MSK- neinv.SDH                                       6 570,-  

4112         Dotace neinvest. ze SR                        82 200,-  

4121                                      Obec D.Lomná –dar Dětský den       13 180,50  

CELKEM přijaté transfery  ……………………………….                      197 082,50 Kč 

 

 

 

Z těchto v tabulce uvedených dotací nedošlo v roce 2019 k dočerpání  dotací na volby.  

 

Dne 2.1. 2020 byla odeslána vratka nedočerpané dotace na volby do parlamentu EU ve výši  

15 510,- Kč  na účet MSK Ostrava.  

  

   

 

 

 

 

 



    

Příjmy podle odvětví  

Příjmy se silničního hospodářství (2212)– celkem 22 091 Kč. Týká se převážně úhrad za plužení 

sněhu, z části od soukromých subjektů, zčásti od SS MSK, přísp. org. Frýdek-Místek za plužení úseku 

od obchodu po penzion Pod Loučkou.  Výše je odvislá od množství sněhových přeháněk. Vydatnější 

sněhová nadílka byla v lednu.   

Příjmy z vodního hospodářství(2310) -   příjmy za vodné celkem od občanů, chatařů a organizací 

dosáhly celkem  157 427 Kč.  K tomu platby za teplou vodu v čp. 128 ve výši  98 625 Kč. Ceny za 

vodné pro rodinné domy a chataře, ani pro organizace se v roce 2019 nezměnily.  

Příjmy za odvádění a čištění odpadních vod (2321) – jedná se o stočné vybírané především  
od zařízení, malé části občanů (napojeny všechny bytové domy, několik rodinných domů a chat) 
v celkové výši  160 065 Kč.    Stočné pro občany a chataře činilo 7,- Kč/m3, pro organizace 14,- Kč/m3. 
Ceny rovněž zůstaly beze změn.    
 

Ostatní záležitosti kultury (3319) – jen  částka  71 932 Kč,  značnou část činí dary a příspěvky  

                                                                 sponzorů kulturních akcí, zpravodaje,                                      

Tělovýchovná činnost (3419) -  1 500 Kč, nájem altánu, hřiště 

Pohřebnictví(3632) –  úhrada za nájem hrobů 47 200 Kč,   řadě hrobových míst končila desetiletá 
nájemní lhůta, přijímány platby na dalších 10 let,                     
                   
                                                    
Sběr a svoz komunálních odpadů(3722) – částka 64 056  Kč od organizací, provozovatelů  
                                                             RS, někteří platí přímo firmě Nehlsen Třinec 
 
Odměny za tříděný odpad – EKO-KOM  (3725) – částka 26 442,50 Kč,   
 

Využívání a zneškodňování ost.odpadů (3726) – nebylo nic 

Sankční platby v ochraně přírody (3742) -    nic, 

Péče o veřejnou zeleň(3745) – částka 54 000 Kč za košení a výpomoc občanům, 

SDH (5512) – částka 3 230 refundace za úhrady části nákladů na mobil velitele  SDH J. 
                         Gruszky  
 
Činnost místní správy(6171) – bylo dosaženo celkem 71 901 Kč, v tom 39 711 Kč pojistné náhrady, 
                                                  Nájmy za pozemky 3 450 Kč, za služby 25 340 Kč, prodej materiálu  
                                                  3 400Kč 
                    

Obecné příjmy z finančních opatření (6310) – úroky z běžných účtů 462,07 Kč.  

 



 

 

Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor (3612) – celkem dosáhly částky  
                                                                                                1 340 857 Kč 
a jednalo se o pronájmy bytů a nebytových prostor v čp. 46  a  čp. 128 po stavebních úpravách, kde 

vzniklo celkem 21 nových bytů a rovněž z nájmu prostor bývalé kuchyně pro novou prádelnu a 

sušárnu firmy Manlomka, a nájmu místnosti jako nocovny pro řidiče ČSAD Vsetín, a.s.  Prostory 

nájmu pro sušárnu byly od 7/19 pronajaty nájemníkům čp. 128 jako sklepní prostory, místnost 

tělocvičny byla pronajata od 9/19 ZO ČSV Dolní Lomná. 

 

ORJ           Nájemce                            Předmět nájmu            Nájem + služby celkem  

 

1                                                                   byt č. 1 v č. 46                 48 100,-  

2                                                                   byt č. 2 v č. 46                 54 787,- 

3                                                                   byt č. 3 v č. 46                 58 654,-  

4                                                                   byt č. 4 v č. 46                 46 623,- 

5                                                                   byt č. 5 v č. 46                 46 440,-  

6                                                                   byt č. 6 v č. 46                 16 864,-  

7                                                                   byt č. 7 v č. 46                 17 192,-  

8                                                                   byt č. 8 v č. 46                 35 669,-  

19                                                                 nebyt. v č. 46                   13 488,-   

 46             HoralNET                                 zařízení na internet         1 000,- 

128            DISS čp. 128                           byty + Manlomka,ČSAD  1 001 760,- 

46              kemp elektřina                                                                         280,-    

CELKEM                                                                                             1 340 857,- 

 

 

 

 



 

 

 

5. Komentář k výdajové části rozpočtu obce v roce 2019 

 

 

Skupina 1 – Zemědělství a lesní hospodářství  
 

1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská odvětví – pro rok 2019 poskytujeme  
            Finanční dar Českému svazu včelařů Dolní Lomná ve výši 5 000 Kč na činnost.  
 

 

Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství  
       

 2212 – Silnice – v roce 2019 bylo čerpáno 147 700Kč,  z toho nájemné za půdu 105 Kč, 
                                 za služby 107 321 Kč (dovoz drti,výpomoc při plužení),   nákup nafty na plužení  
                                 33 860 Kč,    a nákup drti za 5 914 Kč                                               
                                na projekt Cyklodoprava Horní Lomná v roce 2019 bylo investováno 42 350Kč.                        
 
 2292 – Dopravní obslužnost – dle uzavřené smlouvy s MSK Ostrava bylo  uhrazeno 23 955 Kč jako 
                                příspěvek.  
 

 2310 – Pitná voda – celkové náklady činily 173 265,84 Kč,   
                Lesy ČR poslaly fakturu za odběr vody za rok 2018  ve výši 57 430 Kč,  
                23 183,84 Kč – rozbory pitné vody ZÚ Dobrá a práce,  10 958,- Kč – elektřina,  
                6 032 Kč za materiál, opravy 50 396,50Kč, nové čerpadlo  15 339 Kč, a 
                dále ještě obec na základě vyhlášeného dotačního titulu přispěla občanům částkou  
                60 323 Kč na vrtané studny.    
 
 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod  - celkem náklady 202 242,89 Kč,  
                 v tom:  
                  61 527,- Kč - elektřina                                
                  3 893,-  Kč nájem pozemku,  
                  10 982,89 Kč rozbory vod ZÚ Dobrá, odvoz fekálií,  
                  125 840,- Kč projekty domovních čistíren odpadních vod – nový invest.projekt , na který  
                                   máme příslib dotace z SFŽP, povinnost realizace do 31.12.2021  
 
 
 
 
 
 
 



Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo  
 

3113 – Základní školy – poskytnut dar ZŠ a MŠ Dolní Lomná ve výši 5 000 Kč, 

3319 – Ostatní záležitosti kultury – celkem náklady 191 219 Kč,  

- 40 092 Kč za pohoštění návštěv, akce     
- 24 108 Kč dárky, v tom jubilanti 70, 75 let, 80  a více, Mikuláš,občánci     
- 23 155 Kč za dohody (zpravodaj), pomoc při kulturních akcích 
- 21 966 Kč zhotovení stolních kalendářů obce na rok 2020 do každé domácnosti 
- 74 898 Kč tisky zpravodajů, atrakce aj., 
-  7 000 Kč dar Obci Dolní Lomná na Mikuláše, 

                 V roce 2019 byla organizována společenská kulturní akce pro seniory v listopadu na Salajce. 
 

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – celkem  78 801,66 Kč, z toho  
                  - 34 040 Kč elektřina 
                  -  9 728 Kč materiál 
                  - 26 266 Kč služby 
                  -  8 767,66 Kč opravy    
                 Dále je třeba připočítat náklady na rozsvícení vánočního stromu 5 706 Kč, a volnočasovou  
                 místnost  5 074 Kč. 
                   
3612 – Bytové hospodářství – jako kompletní bez třídění na jednotlivé pronajaté prostory  
             vynaloženo celkem 198 719,96 Kč pro čp. 46, k tomu pro byt 8 částka 4 833 Kč,  
              z čehož částka  
             164 926 Kč tvoří měsíční zálohy na plyn včetně vyúčtování.  Částka 15 377 Kč 
             vynaložena na elektřinu společných prostor.  
             Částka 11 017,80 Kč na služby, na materiál 1 647 Kč, opravy 5 752,16 Kč. 
             Pro čp. 128  (DISS) bylo celkem proinvestováno 371 731,98 Kč, v tom náklady na materiál  
             4 425 Kč, DPP za 32 000 Kč, elektřinu 75 990 Kč, služby 71 623,12 Kč, opravy 64 004,91 Kč, 
             Pevná paliva 123 688,95 Kč.  
                  
  3631 – Veřejné osvětlení – náklady celkem 80 526,99 Kč, což jsou  náklady na elektřinu ve výši  

            39 243 Kč a na, opravy  41 283,99 Kč.   
       

3632 – Pohřebnictví – náklad  15 044Kč, a to za elektřinu 1 668 Kč, materiál 7 326 Kč, služby 6050Kč. 
 
3713 – Změny technologií vytápění – v rámci spoluúčasti obce na Kotlíkových dotacích MSK –  
             15 000 Kč činil příspěvek žadateli  v rámci vyhlášené výzvy obce. 
 
3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – celkem vynaloženo 315 232,12 Kč. 
            Částka je  za odvozy. 
              
3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – celkem náklady 1 114 168 Kč,  
            Mzdy VPP –694 319 Kč,  dohody PP ve výši 34 720 Kč, 
            náklady na soc. pojištění 168 797 Kč, náklady na zdrav. poj. 60 969 Kč,  
            OOPP 6 380 Kč, 59 094 Kč materiál a 13 931 Kč PHM, služby 36 551 Kč, opravy techniky  
            33 378 Kč,    náhrada za nemoc 6 029 Kč.   



            
 

 Skupina 4 – Sociální věci 

4350 – Domovy pro seniory – dar Konventu sester alžbětinek 20 000 Kč, dar Pohodě Jablunkov ve 

výši 5 000 Kč, Asociaci postižených 1 000 Kč. 

  

Skupina 5 – Požární ochrana 

 
5512 – Požární ochrana – náklady celkem 87 534,26 Kč, z toho 
                  -    13 198 Kč – pořízení materiálu,  
                  -              0 Kč - OOPP 
                  -     3 400 Kč – nákup vybavení     

-    11 799 Kč -  elektřina na HZ 
-    18 708 Kč -   PHM 

                 -      5 331,26 Kč – mobil velitele 
                 -      6 000 Kč - školení 
                 -    13 498 Kč –  práce 
                 -    15 500 Kč – neinvestiční příspěvek, dofinancování akce“Volnočasová místnost“ 
                 -         600 Kč - poplatky 
 

 

 

Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa  
 

6112 – Zastupitelstvo obce – vyčerpáno celkem 898 640,11 Kč, z toho  
odměny funkcionářů 681 358 Kč,  (odměna – funkce starosty, místostarosty, předsedů výborů) 
soc. pojištění  130 422 Kč,  
zdrav. pojištění  61 316 Kč, 
telefon starosty 9 865,11Kč, 
cestovné  6 044 Kč, 
pohoštění  6 155 Kč,  
služby  2 980 Kč, 
 
 

6115 – Volby do EP – proběhly v 5/2019,  – celkem čerpáno 13 490 Kč,  
           v tom odměny  OVK 11 706 Kč, materiál 754 Kč, PHM za 210 Kč ,  stravné 820 Kč.  
            Vše označeno ÚZ 98348. Z poskytnuté dotace 29 000 Kč nevyčerpaných 15 510 Kč 
             vráceno v lednu 2020 zpět na účet MSK.  
 
 
6171 – Činnost místní správy – vyčerpáno  3 188 835,19 Kč, z toho:      

- platy zaměstnanců – 576 596 Kč 
- vyplacené dohody –    71 359 Kč 
- pojištění soc. -           157 816 Kč 



- pojištění zdrav. -         57 001 Kč  
- zák.poj.   -                     5 365 Kč 
- učební pomůcky -       1 080 Kč 
- DDHM -                        57 946 Kč 
- Materiál -                    77 165,78 Kč 
- Plyn                               1 268 Kč (topí se plynem) 
- Elektřina -                    19 271 Kč 
- PHM (Fa, O.) -            94 977 Kč 
- Pevná paliva –             10 140 Kč 
- Poštovné -                      6 661 Kč 
- Služby telekomunikací 23 404,30 Kč 
- Služby peněžních ústavů 83 244 Kč 
- Nájem za půdu -                  304 Kč 
- Služby -                            79 028,33 Kč 
- Školení -                            10 867,78 Kč     
- Opravy   -                          60 545,77 Kč 
- Programové vybavení -   31 612 Kč 
- Cestovné -                            0 Kč 
- Příspěvky SMO, SoJ -     13 499 Kč 

                 -      Platby daní a popl. -            1 300 Kč 
                  -     Daň. Poradce,právník -       44 165,- Kč 
                  -     Ostatní                                     2 885,80 Kč 
                  -    pohoštění                                    440 Kč      
                  -    náhrady za nemoc                   3 365 Kč 
                  -    nákup traktoru a radlice   1 516 856 Kč 
                  -    nákup pozemků                     185 796 Kč      
                                                        

 

6310 – Obecné výdaje z finančních operací – poplatky za služby peněžních ústavů  celkem 
                        12 904,20 Kč. 
                         Jde o poplatky za všechny operace spojené s vedením a používáním 
                         bankovních účtů. 
 

6330 – Převody mezi účty – nebyly realizovány 

 

6399 – Ostatní finanční operace – celkem  337 959,04 Kč, v tom 

-     5365 -  Platby daní a popl. -         282 530 Kč (proúčtování DPPO za obec za r. 2019) 

-     5362 -  Platby daní a popl. stát. -  55 429,04 Kč (proúčtování DPH -  obec plátce)   

 

6402 – Finanční vypořádání minulých let –   pol. 5364 – částka 37 200 Kč jako  
                 nevyčerpané  prostředky dotace z rozpočtu státu na volby prezidenta ve výši 20 032 Kč  
                 a volby do ZO ve výši 17 168 Kč z roku 2018. 
  



 

                                                  

6. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření  
 

A. Financování  
 

Financování zahrnuje:  

 

- zapojení počátečního zůstatku, přijetí nových úvěrů a splátky úvěrů:  
 

 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 na běžných účtech ve výši  11 000 tis.  Kč  

byl zahrnut do schváleného rozpočtu  v 12/2018 na ZO 17.12.2018, bod usnesení 2.4.. 

 

Zůstatek na běžných účtech k 31. 12. 2019 činí …………. 5 850 169,54 Kč. 

 

 

            Obec Horní Lomná k 31. 12. 2019 nemá žádné nesplacené úvěry ani půjčky.              

 

 

B. Dluhová služba  
 

        Obec Horní Lomná vykazuje tyto ukazatele dluhové služby: 

 

K   1.  1. 2019 ……. 0,00 % 

K 31.12.2019 …….. 0,00 % 

 

 

Obec v roce 2019 neměla žádný úvěr ani půjčku.  



 

 

 

C. Finanční vypořádání  

 

V rámci finančního vypořádání mezi krajem a obcí bylo Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje 

předloženo vyúčtování všech účelově poskytnutých prostředků.   

 

Za rok 2019 bylo potřeba v lednu 2020 v rámci finančního vypořádání vrátit na účet KÚ MSK částku 

15 510 Kč jako nevyčerpanou dotaci na volby do EP.   

 

 

   

D. Přezkum hospodaření  

 

Přezkoumání hospodaření obce Horní Lomná za rok 2019 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu provedl Krajský úřad Moravskoslezského  

kraje Ostrava dne 18.5.2020. Závěr zní:  

 

Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly dle § 10 
odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky  - viz přiložená fotokopie.    

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

8. Přílohy 

 

 

 

- Rozvaha obce Horní Lomná k 31. 12. 2019 
- Výkaz o plnění rozpočtu obce Horní Lomná v roce 2019 
- Rozbor čerpání rozpočtu za rok 2019 
- Inventarizační zpráva k 31.12.2019 
- Soupisy k účtům 311, 314, 315, 321 k 31. 12. 2019 
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Lomná za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Podžorská E.  

Schválil:      Kawulok K.  

 

 








































































