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Obec Brumovice 
Brumovice 26 691 11 Brumovice 
IČ 00042188 

 

Závěrečný účet obce Brumovice za rok 2020 
 

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších změn a doplňků) 

 

1) Rozpočtové hospodaření 
 

 Zastupitelstvo obce Brumovice schválilo dne 12. 12. 2019 rozpočet obce Brumovice na rok 2020 

jako vyrovnaný ve výši 45 010 700,-- Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce v době od 

26. 11. 2019 do 12. 12. 2019. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými 

opatřeními č. 1 – 10, rozpočtová opatření byla schválena radou obce v průběhu roku.   

 
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje jsou v Kč) 

 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Plnění 
k 31.12.2020 

% plnění 
k upravené

mu 
rozpočtu 

Třída 1 – Daňové příjmy  12,996,000,- 16,361,500,- 16,350,897,13             99,94 

Třída 2 – Nedaňové příjmy 3,645,400,- 4,295,500,- 4,102,583,68 95,51 

Třída 3 – Kapitálové příjmy                  0,- 0,-          0,-- 0,00 

Třída 4 – Přijaté dotace 4,399,300,- 9,093,700,- 9,081,265,--             99,86 

Příjmy celkem 21,010,700,- 29,750,700,- 29,534,745,81 99,27 

Třída 5 – Běžné výdaje 25,450,400,- 29,771,000,- 14,138,937,21 47,49 

Třída 6 – Kapitálové výdaje 19,560,300,- 23,979,700,-   16,993,346,62             70,87 

Výdaje celkem 45,010,700,- 53,750,700,-  31,132,283,83 57,92 

Uhrazené splátky  -2,000,000,- -2,000,000,-  -2,000,004,-           100,00 

Změna stavu na bank.účtech 26.000.000,- 26,000,000.- 3,938,133,02             15,15 

Op. peněž.účt. 
org.nemaj.char.příj. a výd. 

vl.sekt 

          -340,591,-- 0 

Financování 24,000,000,- 24,000,000,- 1,597,538,02 6,66 

 

  

2) Hospodaření s majetkem 
 

Výsledek hospodaření v Kč  
 
Saldo příjmů a výdajů k  31. 12. 2020                                         -1,597,538,02 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020                                          6,670,307,90    

 
 
Stav finančních prostředků v Kč 
  

Pokladna             19,849,00 Kč 

Základní běžný účet vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Velké Pavlovice         18,163,803,50 Kč 

Fond obnovy u Komerční banky, a.s.,pobočka Velké Pavlovice          1,200,662,00 Kč 

ČNB, pobočka Brno                                      4,711,782,27 Kč 

Cenné papíry – Fio banka                     15,547,64Kč 

Fio banka – běžný účet                   900,000,00Kč  
 
Pořízení, vyřazení majetku 
 Obec Brumovice pořídila v roce 2020 drobný dlouhodobý majetek dle níže uvedeného zařazení. 

Majetek byl pořízen z vlastních zdrojů. 
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 Obec Brumovice v roce 2020 vyřadila ze svého majetku dlouhodobý hmotný majetek a drobný 

dlouhodobý majetek dle níže uvedeného. Jednalo se o majetek zastaralý, nefunkční, neupotřebitelný, 

případná oprava by byla nerentabilní.  

 
Významné pohyby majetku 

021 0420 –prostranství u sokolovny      1,976,854,--Kč 

021 0428-nové veřejné osvětlení                3,405,898,72Kč 

021 0522- kanaliz.přípojky                       16,100,--Kč 

021 0613-zateplení zš       4,392,776,32Kč 

021 0614-zateplení mš       6,184,176,84Kč 

       celkem zařazeno za  15,975,805,68Kč 

 

021 0420 – výdlažba u sokolovny     47, 517,00 Kč 

021 0428 – veřejné osvětlení                249,826,00 Kč 

      celkem vyřazeno za    297,343,--Kč 

 

022 0490 – elektrická tříkolka        55,660,--Kč      

022 0560 – ozvučení sokolovny        120,695,94Kč 

      celkem zařazeno za       176,355,94Kč 

 

022 0490 – mulčovač Berti        119 000,--Kč   

022 0680 – traktor TCP           90,515,00Kč 

      celkem vyřazeno za        209,515,--Kč 

 

028 0100-   křeslo,telefon      15,097,--Kč 

028 0160 -  přepážka,tiskárna                       37,913,95Kč 

028 0317-   sedací souprava      22,800,--Kč 

028 0350 – sedací soupr.park,reprosoustava    31,782,82Kč  

028 0630 – sekačka,startovací vozík     26,380,--Kč 

028 0640 – sedací souprava park,stojan na kola,cylkotabule  25,730,46Kč    

        celkem zařazeno       159,704,23Kč 

 

 

028 0140 – řezací tabule            4,252,--Kč 

028 0360 – pon.čerpadlo         18,360,-- Kč  

028 0370 – kontejnerové zásobníky        72,400,--Kč 

028 0630 – žebřík            9,371,--Kč 

                                                                              celkem vyřazeno za     104,383,-- Kč 

 

   

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

Pořízení 

042 0105 – PD víceúčelová budova            1,098,500,--Kč 

042 0106 – PD chodník u jezírka                    4,000--Kč 

042 0108 – PD kanalizace Draha               30,891,30Kč 

042 0109 – PD vodovod Draha                43,470,00Kč 

042 0111 – technické vybavení knihovny                4,000,00Kč 

042 0115 – dět.hřiště                                     44,040,--Kč 

042 0117 –  multifunkční hřiště                                     30,000—Kč 

042 0120 –  elektro  zš                           139,150,00Kč 

042 0122 –  komunikace nová-točna               52,000,00Kč 

042 0123 –  sběrný dvůr                           46,000,00Kč 

042 0155 –  hasičské vozidlo                 5,000,--Kč 

 
Inventarizace 
Majetek, závazky a pohledávky obce byly inventarizovány na základě Příkazu starosty a plánu inventur 

na rok 2020 k provedení inventarizace ke dni 31. 12. 2020 ze dne 12. 12. 2020. Inventarizace byla 

provedena v souladu se Směrnicí o provedení inventarizace. Hlavní inventarizační komise konstatovala, 
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že inventarizace byla provedena v souladu s § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 

410/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701 a 708.  

Rada obce byla seznámena s výsledkem inventarizace, a to - nebyly zjištěny žádné inventarizační 

rozdíly. Zastupitelstvo obce projednalo výsledek inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce 

Brumovice a vzalo jej na vědomí.  

 

 

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům 

veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery 
 

Vyúčtování  finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední  
úrovně 
 

Údaje v tabulce jsou v Kč 

Poskytovatel ÚZ Účel položka příjem čerpání % 

Úřad práce 13101 Aktivní politika 
zaměstnanosti 

4116 115 603,00       115 603,00 100 

Úřad práce 13013 Aktivní politika 
zaměstnanosti 

4116 87 347,00        87 347,00 100 

MŽP 15956 dotace zateplení zš a mš 4216   3 760 304,00  3 760 304,00 100 

MPO 22500 dotace veřejné osvětlení 4216   1 258 140,00 1 258 140,00 100 

MF 00339 dotace VÚB 4222  1 000 000,00 1 000 000,00 100 

MF 98024 covid 4111  1 231 250,00 1 231 250,00 100 

MF 98193 Volby do 1/3Senátu a KZ 4111 31 000,00 
 

        27 266,00  66% 

  

 
Poskytnuté transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 
 

Příjemce IČO Účel ORG ODPA POL Částka 

ZUŠ Klobouky  Neinvestiční příspěvek  3231 5339 5.000,00 

Diakonie 
ČCE,Domovinka 

 Neinvestiční příspěvek  3399 5223 36.500,00 

Brumovické jezírko  Neinvestiční příspěvek  1070 5222 16.000,00 

TJ Sokol,Aligators  Neinvestiční příspěvek  3419 5222    98.000,00 

KRD,SBV,Myslivecká 
společnost 

 Neinvestiční příspěvek  3429 5222    36.000,00 

SDH Brumovice  Neinvestiční příspěvek  5512 5222    30.000,00 

STP Bořetice  Neinvestiční příspěvek-vráceno  3543 5222     5 .000,00 

  Celkem    226.500,00 

 
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Brumovice, příspěvková organizce, okres Břeclav 

Brumovice 140, PSČ 691 11 

 

výše poskytnuté dotace z rozpočtu obce  2. 246.314,-- Kč 

Součástí příspěvkové organizace ZŠ Brumovice je: 

 školní družina 

 školní jídelna 

 mateřská škola 

 

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace 

Hlavní činnost   Náklady celkem     11,153,722,50 Kč 

     Výnosy celkem    11,153,549,80Kč 

     Výsledek hospodaření             - 172,70Kč 

 

Doplňková činnost   Náklady celkem          32,548,30Kč 

     Výnosy celkem          32,721,-- Kč 
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     Výsledek hospodaření              172,70Kč 

Bylo provedeno namátkové ověření věcné a formální správnosti účetnictví a účetních výkazů, 

průkaznosti účetnictví a správnosti vykázaného výsledku hospodaření na základě protokolu o 

výsledku veřejnoprávní kontroly ze dne 5. 2. 2021 finančním výborem. 

 
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brumovice za rok     

    2020 

 Přezkoumání hospodaření obce Brumovice za rok 2020 provedly dne 11. 2. 2020 pracovnice 

odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Přezkoumání hospodaření 

proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o  přezkoumávání hospoda-

ření). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího 

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 5. - 6. srpna 2020 a na základě výsledku konečného 

přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 11. února 2021. 

 

Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Brumovice:   

 

A. Výsledek přezkoumání 

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 

3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření 

II. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 

nedostatků uvedených v ustanovení §10 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření: 

§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných 

orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 

- Obec Brumovice dne 21. 2. 2020 uzavřela Smlouvu o dílo s firmou Štěpán Prachař, 

Brumovice 22, na rekonstrukci prostranství před Sokolovou za cenu maximálně 610 235,--

Kč bez DPH. Dne 11. 3. 2020 byl podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na rozšíření 

předmětu díla a s úpravou ceny za dílo. Kontrolou profilu zadavatele bylo zjištěno, že 

Smlouvu a Dodatek obec zveřejnila až dne 5. 8. 2020. Obec nepostupovala v souladu 

s ustanovením § 219 odst. 1 zákona 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy veřejný 

zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně 

všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření jejíž cena přesáhne 500,000,--

Kč bez DPH. Tento nedostatek se opakoval i u Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 4. 2020 na 

modernizaci veřejného osvětlení obce Brumovice. 

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky 

Při přezkoumání hospodaření za přecházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto 

nedostatky byly již napraveny. 

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání byly zjištěny chyba a nedostatky:  

Obec Brumovice dne 21. 2. 2020 uzavřela Smlouvu o dílo s firmou Štěpán Prachař, Brumovice 22, 

na rekonstrukci prostranství před Sokolovou za cenu maximálně 610 235,--Kč bez DPH. Dne 11. 3. 

2020 byl podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na rozšíření předmětu díla a s úpravou ceny za 

dílo. Kontrolou profilu zadavatele bylo zjištěno, že Smlouvu a Dodatek obec zveřejnila až dne 5. 8. 

2020. Obec nepostupovala v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona 134/2016Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, kdy veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na 

veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření jejíž cena 

přesáhne 500,000,--Kč bez DPH. Tento nedostatek se opakoval i u Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 

4. 2020 na modernizaci veřejného osvětlení obce Brumovice. Obec zveřejnila dotčené smlouvy o 

dílo včetně dodatku a přijala systémové opatření spočívající v dodržování právního předpisu.  

 

C. Závěr 

Při přezkoumání hospodaření obce Brumovice za rok 2020 byly zjištěny chyby a nedostatky, které 

nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a 
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to: Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 

jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.   

 
5) Vedení účetnictví 
 Obec Brumovice zpracovává účetnictví programem KEO od firmy Alis, s.r.o, Česká Lípa,  

            smlouva číslo  6221.  Obec Brumovice  vedla v roce 2020 účetnictví v plném rozsahu.  

 Obec Brumovice  v roce 2020 neprovozovala hospodářskou činnost. 

 Obec Brumovice  byla v roce 2020 plátcem DPH. 

 

6) Projednání závěrečného účtu obce  
Návrh závěrečného účtu obce Brumovice za rok 2020 byl řádně zveřejněn vhodným způsobem  

a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce od 24. 2. 2021 do 11. 3. 2021. Ve stejném období byl 

zveřejněn na internetových stránkách obce www.brumovice.cz. Na zasedání zastupitelstva obce 

konaném dne 11. 3. 2021 byl projednán s vyjádřením: 

Zastupitelstvo obce Brumovice souhlasí s celoročním hospodařením obce Brumovice za rok 2020, a to 

s výhradou. 

 

Přílohy: Výkaz Fin 2-12M 

  Rozvaha 

  Výkaz zisku a ztrát 

Příloha 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2020 

                       Finanční vypořádání dotací 

Zpráva o výsledcích finančních kontrol 

Výkazy příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Brumovice  

 

Vyhotovila: účetní obce Marcela Studýnková    
V Brumovicích dne 12. 3. 2021   

Vyvěšeno na úřední desce v listinné a elektronické podobě www.brumovice.cz  od 24. 2. 2021 do 11. 3. 

2021  

V listinné podobě lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu. 

 

 

         Ing. Rudolf Kadlec 

               starosta obce  

. 

 
 
 
           

 

http://www.brumovice.cz/
http://www.brumovice.cz/

