
   ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOUBICE ZA ROK 2020 

Rozpočet obce Doubice za rok 2020 byl stanoven v souladu se zákonem                  

č. 128/2000 Sb., o obcích a § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Doubice      

dne 9.12.2019 jako vyrovnaný s příjmy 3,710 tis. Kč a výdaji 3,710 tis. Kč. 

Schválený rozpočet 3,710 tis. Kč /usnesení ZO č. 6 ze dne 9.12.2019/                    

byl upraven 

 rozpočt. opatř. č. 1 /usneseni ZO č.2 ze dne 24.4.2020/ 

- v příjmech o 257.071,-- Kč,  

- ve výdajích o  157.071—Kč  

- financování -100.000,-- Kč     

 rozpočt. opatř. č. 2 /usnesení ZO č. 4 ze dne 22.6.2020/ 

- v příjmech o 163.810,--Kč, 

- ve výdajích o 173.976,-- Kč, 

-  ve financování o 10.166,-- Kč. 

rozpočt. opatř. č. 3 /usnesení ZO č.4 ze dne 21.9.2020/ 

- v příjmech o 3.226.278,20 Kč, 

- ve výdajích o 226.278,20 Kč, 

- ve financování o -3.000.000,-- Kč. 

rozpoč. opatř. č. 4 /usnesení ZO č.4 ze dne 26.10.2020/  

- v příjmech o 11.000,-- Kč, 

- ve výdajích o 447.819,-- Kč, 

- ve financování o 436.819,-- Kč. 

rozpoč.opatř. č. 5 /usnesení ZO č.4 ze dne 23.11.2020/ 

-v příjmech o 33.000,-- Kč, 

- ve výdajích o 2.233.000,--Kč, 

- ve financování o 2.200.000,-- Kč 

rozpoč.opatř. č. 6 /usnesení ZO č.5 ze dne 23.11.2020/ 

-v příjmech o 359.563,11-- Kč, 

- ve výdajích o 230.000,--Kč, 

- ve financování o -129.563,11 Kč 

 



Celkem za rok 2020 změna v příjmech o 4.050.722,31 Kč, ve výdajích                      

o 3.468.144,20 Kč a ve financování o -582.578,11  Kč dle rozpočtových změn. 

Rozpočtové hospodaření za rok 2020 má celkové rozpočtové  příjmy  7.760.616,31 

Kč a celkové rozpočtové  výdaje  7.178.038,20 Kč.  

  

 

 

V roce 2020 byly zapojeny do příjmů a výdajů obce tyto účelové prostředky v Kč.: 

 
                ÚZ 

 
Titul 

 
Poskytnuto 

 
Čerpáno 

 

 
Rozdíl 

98193 Dotace na volby do Senátu a 
zast. kraje  

47.000 20.814 26.186 

13101 Dotace na výkon VPP od ÚP-st.roz. 8.971 8.971 0 
 

15291 Komp. ztrát obcí na úz. NPČŠ 47.310 47.310 0 

98348 Vratka dotace volby do Evropského 
parlamentu 

15.343 15.343 0 

13013 Operační program 
Zaměstnanost 

130.422 130.422 0 

98024 Jednorázový přísp. obcím pro 
rok 2020 

143.750 143.750 0 

     

 

Nevyčerpané prostředky z dotace na volby do Senátu a zastupitelstva kraje 

byly předmětem vyúčtování v roce 2020 a vráceny v roce 2021 na účet 

Ústeckého kraje.      

       

Poskytnuté dotace a příspěvky v roce 2020 

V roce 2020 Obec Doubice vydala na členské příspěvky a dotace Kč 

33.535,72 a to příspěvky Euroregionu Nisa, SO Tolštejn, OPS ČŠ, Svaz měst 

a obcí, MAS, DSO SEVER, Městská knihovna Děčín, kde jsme členy.  

Finanční dary v částce Kč  82.900,-- byly poskytnuty SPD na koloběžkové 

závody, klubu cyklistiky, vedení kroniky, překlad kroniky, lince bezpečí, za 

údržbu kostelních hodin a příspěvek důchodcům.  

Všechny poskytnuté finanční dotace a příspěvky byly projednány a 

schváleny zastupitelstvem Obce Doubice. 

Celková rekapitulace hospodaření v tis. Kč: 



    
Schválený       
  rozpočet 

  
Rozpočtová 
   opatření 

   
   Upravený      
    rozpočet 

     
     Plnění 
k 31.12.2020 

    % plnění 
k upravenému      
    rozpočtu 

Třída 1 – Daňové příjmy 2807  2919 2792 96 
Třída 2 – Nedaňové příjmy 902  1114 1094 98 
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0  3000         3000 100 
Třída 4 – Přijaté dotace 0  728 708 97 

Příjmy celkem     3,710         7,761        7,594 98 
Třída 5 – Běžné výdaje     3710         6621        6177 93 
Třída 6 – Kapitálové výdaje 0  557 557 100 

Výdaje celkem     3,710         7,178        6,734 94 
 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném 

členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Doubici 

/výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů/. 

 

Počáteční a konečný stav finančních prostředků na bankovních účtech 

v Kč: 

ČSOB         k 1.1.2020 činil  1.606.900,74   k 31.12.2020       949.431,34  

ČNB            k 1.1.2020              60.750,13   k 31.12.2020       556.171,13    

ČSOB spoř. k 1.1.2020         1.811.035,15   k 31.12.2020    4.822.706,24    

ČSOB term. k 1.1.2020         3.015.971,40   k 31.12.2020    1.037.842,46 

Pokladna     k 1.1.2020              34.910,--     k 31.12.2020         23.705,--  

 

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací 

Výkaz Rozvaha a výkaz Zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné 
dálkovým přístupem na www.oudoubice.cz. 

K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři účtárny. Výkazy a Příloha 
obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu 
významných vlivů na změny. 

 

Zpráva o hospodaření DSO /Obec Doubice je členem/  

Příloha: výkazy  /k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři účtárny/ 

 

 

DSO SEVER 

 

http://www.doubice.cz/


DSO TOLŠTEJN 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 

Přezkoumání hospodaření provedly  Ing. Valerie Šebestová a Ing. Milan Bédi 
(při dílčím i při konečném přezkoumání) – kontroloři pověření řízením 
přezkoumání jako zástupci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého 
kraje. Kontrola proběhla ve dvou termínech, dne 23.11.2020 dílčí a  konečná 
17.5.2021. 

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí za období od 1.1.2020 do 31.12.2020. 

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 420/2004 Sb. A nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 420/2004 Sb. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2020 je přílohou závěrečného účtu. 

Inventarizace majetku obce byla provedena k 31. 12. 2020 na základě 
směrnice o inventarizaci. Inventarizační zápis je přílohou závěrečného účtu. 

 

 

 Hospodaření organizace zřízené obcí 

Obec nemá zřízenou příspěvkovou organizaci. 

 

 

Přílohy: Výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha, Zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření, Struktura hodnotící zprávy dle vyhlášky 
č. 419/2001 Sb., inventarizační zpráva obce jsou k nahlédnutí na obecním 
úřadu. 

 

Návrh na usnesení 

„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 
obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2020 bez výhrad. 

 

V Doubici dne  17. 5. 2021 

 

Předkládá: T. Maxinová – účetní obce 



 

Ing. Jan Drozd  

Starosta obce 

 

Vyvěšeno na úřední desce: dne  

Sejmuto:    

 


