Závěrečný účet obce Lazinov za rok 2020
1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování
Stav k 31. 12. 2020
2.521.444,28
267.807.74
115.100,1.158.719,4.063.071,02
2.216.009,12
1.498.117.50,3.714.126.62
348.944,40
-348.944,40
13.704.032,38

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery
Příjmy celkem po konsolidaci
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů
Třída 8 – Financování
Stav účtu 401 k 1.1.2019
Schválený rozpočet obce na rok 2020:
Příjmy :
2.298.000,- Kč
Výdaje:
2.298.000,- Kč
Financování: 0,- Kč

Upravený rozpočet: Skutečnost:
3.676.700,4.063.071,02
4.057.500,3.714.126,62
380.800,-348.944,40

Plnění:
110,51%
91,54%
-91,63%

Obec hospodařila podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem dne 27.12.2019.
V průběhu roku byla přijata 11 rozpočtových opatření. Objem příjmů se zvýšil o
1.378.700,-Kč, objem výdajů se zvýšil o 1.759.500,-Kč a financování se zvýšilo o 380.800,Kč.
Obec Lazinov neměla v roce 2020zřízen sociální fond, fond rozvoje bydlení ani jiný fond.
Obec nepřijala přechodné výpomoci ani půjčky od právnických a fyzických osob ani od
zaměstnanců.
Obec neposkytla žádné přechodné výpomoci, půjčky právnickým a fyzickým osobám ani
půjčky zaměstnancům.

2) Stav finančního majetku k 31.12.2020
Základní běžný účet (KB, Sberbank, ČNB)
Pokladna
Dlouhodobý úvěr

1.077.383,62
7499
740.479,-

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Obec neměla v roce 2020 žádné závazky vůči státu ani kraji.
Dotace do rozpočtu obce činily za rok 2020 celkem 1.131.859,- Kč. Položkové členění
přijatých dotací je zpracováno v tabulce.
Položka

Název

Od koho

4112

Dotace na výkon
státní správy
Ostatní neinvestiční
transfery ze st.
rozpočtu
Neinvestiční
transfer z všeobecné
Pokl. Správy SR

KÚ JMK
Brno
Úřad práce

4222

Investiční přijaté
transfery od krajů

KÚ JMK

4122

Neinvestiční přijaté
transfery od krajů

KÚ
Brno

4216

investiční transfer
ze st. rozpočtu

Min. vnitra
GŘ- HZS

4116
4111

KÚ
Brno

393.410,34.585.693,60
0
0
53.298,0
45.980,1.154.113,70,-

68.369,-

68.369,-

300.000,-

JMK 25.000,-

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Obec Lazinov nezřizuje žádné příspěvkové organizace.

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Zásoby
Pohledávky
Závazky
Pořízení DNM
Pořízení DHM

Čerpáno
v r. 2020
68.100,-

JMK 247.250,-

Dotace byly čerpány dle tabulky.

5) Hospodaření s majetkem

Poskytnuto
v r.2020
68.100,-

450.000,-

245.390,-

300.000,-

0

450.000,-

Podrobné členění majetku je uvedeno v příloze č. 1 a v Rozvaze k 31. 12. 2020, evidence
majetku je součástí inventury majetku za rok 2020

6) Poskytnuté příspěvky
Obec Lazinov v roce 2020 poskytla ze svého rozpočtu následující příspěvky:
- Mikroregion - členské příspěvky (pol. 5329)
- SVAK Boskovice – členské příspěvky
- MěÚ Letovice – veřejnoprávní smlouva na přestupky (pol.5321)
- MěÚ Boskovice- sociální prevence
- Měú Letovice sběrný dvůr
- VPS Letovice městská policie
- IDS JMK příspěvek na dopravní obslužnost
- DSO Malá Haná
7) Přijaté příspěvky
Eko-kom, Asekol, Elektrowin, Fritex

2680,38.300,3000,3.090,10.107,16.650,8400,1680,-

4.697,50

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bylo provedeno na základě žádosti obce a
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních
celků a dobrovolných svazků dne 23.2. 2021
Přezkum hospodaření provedla pracovnice K auditing, s.r.o. Ing. Jana Vítámvásová
Závěr zprávy:
I. Při přezkoumání hospodaření obce Lazinov za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která
mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
-při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a)podíl pohledávek na rozpočtu územního celku………………….0,79 %
b)podíl závazků na rozpočtu územního celku……………………..3,11 %
c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku…0%

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je zveřejněno na
elektronické úřední desce obce Lazinov.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2020 a dalších finančních operací v plném
členění podle rozpočtové skladby ( výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztrát)
tvoří součást závěrečného účtu a jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě a zveřejněny na
elektronické úřední desce obce Lazinov.

V Lazinově dne 7. května 2021
Zpracoval: Petr Košík, účetní
Starosta: Miroslav Holas

Vyvěšeno dne: 11. 5. 2021
Sňato dne:

