Obec Buková u Příbramě
IČ: 00242012
Schvalování Účetní závěrky obce Buková u Příbramě za rok 2020
Důvodová zpráva ke schvalování Účetní závěrky a Závěrečného účtu obce
Zastupitelstvo obce schvaluje do 30.6. běžného roku Účetní závěrku obce a Závěrečný účet
obce za předchozí rok.
Postupy pro schválení Účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb.
Postupy pro schválení Závěrečného účtu obce zákon č. 250/2000 Sb.
Účetní závěrka je schvalována z pohledu poskytnutí věrného a poctivého obrazu účetnictví a
umožní zejména efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení
případných rizik a ztrát.
Účetní závěrku obce Buková u Příbramě schvaluje na svém zasedání Zastupitelstvo obce.
Všichni členové ZO obdrželi finanční a účetní výkazy za rok 2020 a byli seznámeni i
s inventarizací majetku obce a s přezkumem hospodaření obce za rok 2020.
Po schválení účetní závěrky ZO vypracuje Protokol o schválení účetní závěrky, který bude
předán do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS – Státní pokladna). Termín
pro předání informace o schválení či neschválení účetní závěrky je do 31.7 běžného roku.
Obsahy nebo významné dokumenty k Účetní závěrce a k Závěrečnému účtu jsou dány
uvedenými závaznými právními předpisy:
Účetní závěrka
Schvalovaná závěrka - zpráva
Výkaz Rozvaha (majetek, závazky, vlastní
zdroje)
Výkaz zisku a ztráty (výkonnost, finanční
pozice)
Příloha UZ (doplňující a vysvětlující
informace k výkazům a další skutečnosti)
Zpráva o výsledku přezkoumání
Inventarizační zpráva

Závěrečný účet
Zůstatky finančních prostředků na účtech
obce
Rozpočet a rozpočtová opatření
Výsledky hospodaření v roce 2020
Výkaz FIN 2-12M – plnění rozpočtu
Přehled o finančním vypořádání dotací

Údaje o hospodaření s majetkem
Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření
Zprávy z ostatních kontrol
Důvodová zpráva ke schvalování Účetní
závěrky a Závěrečného účtu obce
Dokumenty k Závěrečnému účtu jsou využitelné i při posuzování věrného a poctivého obrazu
Účetní závěrky obce a naopak údaje z Účetní závěrky jsou využitelné pro posouzení
hospodaření obce. K datu předložení je zpracována Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce kontrolním orgánem a tato zpráva slouží jako významný dokument pro
schválení Závěrečného účtu obce i Účetní závěrky.

Obec, jako účetní jednotka hospodaří s vlastním majetkem. Majetek je řádně inventarizován a
odpisován (viz Rozvaha). Od 1.1. 2012 je v souladu s ustanovením Zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb., a Českým účetním standardem č. 708 provádění
odepisování dlouhodobého majetku. Obec zvolila rovnoměrný způsob odepisování a odpis se
provádí za každý celý měsíc užívání majetku.
Obec Buková u Příbramě má dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31.12.2020 ve výši
53 032 935,03- Kč.

Pořízení majetku v roce 2020:
Autobusová zastávka na Vršku ve výši 142 480,- Kč
Plechová garáž ve výši 52 827,84- Kč
Stání pro kontejnery na tříděný odpad ve výši 283 198,31- Kč
Oplocení areálu – Hřiště ve výši 277 629,58- Kč
Osobní automobil FIAT DOBLO ve výši 154 084,- Kč
Na nedokončených investicích má obec 6 494 897,74- Kč jedná se o rozšíření kanalizace II.
etapa ve výši 4 701 804,74- Kč, III. etapa ve výši 1 407 241,- Kč, dešťová kanalizace ve výši
280 581,- Kč, Veřejné prostranství Vršek ve výši 45 000,- Kč. Víceúčelové hřiště ve výši
36 071,- Kč, Revitalizace Rybníčku ve výši 24 200,- Kč.

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl pořízen v celkové výši
173 982,90- Kč
Microsoft Office Home ve výši 6 663,- Kč, WINDOWS PRO 10 ve výši 4 010,- Kč., Lavička
Ypsilon ve výši 4 111,- Kč, Vrtací kladivo HR 2470T ve výši 4 040,- Kč, Odpadkové koše (2
ks) 12 450,90- Kč, Sekačka LC 347V ve výši 15 999,- Kč, Tlaková nádoba MAXIVAREM ve
výši 3 021,- Kč, Dávkovací čerpadlo IWAKI EJ B ve výši 17 122,- Kč, Stojan na dezinfekci
ve výši 4 719,- Kč, Ochranná přepážka ve výši 2 177,- Kč, Skartovač Rexel Momentum X312
ve výši 2 563,- Kč, Odpadkový koš Talia 4 246,- Kč, PC sestava Cool Step ve výši 12 221,Kč, Vybavení pro malé hasiče – kroužek ve výši 72 640,- Kč, Venkovní nástěnka (2 ks) ve
výši 8 000,- Kč.
Inventarizace majetku byla provedena podle Vyhlášky č. 270/2010 Sb., dále vlastní
zpracovanou Směrnicí k provedení inventarizace č. 4 a v souladu s plánem inventur. Způsob
zjišťování skutečných stavů: fyzicky a dokladově. Provedenou inventarizací nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly, přebytky ani manka. Nebyly shledány žádné závady ve vedení
evidence majetku a nebyla uložena žádná nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.
Obec má jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 114 210,- Kč za stočné z roku 2020, které
je splatné v lednu 2021.
Hotovost na BÚ je k 31.12.2020 ve výši 9 034 050,45- Kč (KB 8 040 141,- Kč, ČNB
963 241,71- Kč, KB – Vackov 30 667,12- Kč)

Náklady a výnosy z činnosti dle syntetických účtů lze vidět ve Výkazu zisku a ztrát.
Výsledek hospodaření v roce 2020 ve výši 3 005 580,44- Kč (viz Rozvaha a Výkaz zisku a
ztrát).
Obec hospodařila v roce 2020 se schváleným rozpočtem, který byl schválen Zastupitelstvem
obce, byla provedena dvě rozpočtová opatření. Podrobné členění je vidět ve výkaze FIN 212M k 31.12.2020, která je přílohou Závěrečného účtu obce. Vše je dopodrobna rozvedeno
v Závěrečném účtu obce.
Obec jako účetní jednotka se řídí platnými právními předpisy a vlastními zpracovanými
směrnicemi. Kontrolní činnost se řídí zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění. Dále byla
účetní jednotka podrobena přezkumem hospodaření. Účetní jednotce byla předána zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření, která je přílohou účetní závěrky.
Hospodaření obce kontroluje finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce. V roce 2020 oba
výbory povedly kontrolu 2x a to za první a za druhé pololetí daného roku.
Veřejnosprávní kontroly provádí starostka a místostarosta obce pravidelně u každého příjmu a
výdaje a stvrzuje svým podpisem. Každá faktura k proplacení je opatřena podpisem starostky
a místostarosty.
Příloha k účetní závěrce:
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020
Výkaz zisku a ztrát
Rozvaha
Příloha
Inventarizační zpráva za rok 2020
Zastupitelé si pro schválení účetní závěrky mohou vyžádat další dokumenty ve vztahu
k účetní závěrce, případně mohou vyžadovat nápravu skutečností k věrnému a poctivému
obrazu účetní závěrky.
Zastupitelstvu obce předkládá: Alena Bálková, účetní obce
Za Obec Buková u Příbramě
starosta Renata Rampová
Vyvěšeno dne: 26. května 2021
Schválilo Zastupitelstvo obce dne:

