ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020
OBEC HOŠŤÁLKOVÁ
Podle §17, zákona 250/2000 SB
1. Plnění rozpočtu – viz příloha č. 1
Plnění rozpočtu bylo projednáváno v OZ čtvrtletně, obec hospodařila dle schváleného
rozpočtu ze dne 17.12.2019
Rozpočtové změny byly prováděny dle potřeby a poslední změny, 5/2020, byly schváleny ke
dni 15.12.2020. Rozpočtové změny schvaluje OZ Obce Hošťálková.
2. Výsledek hospodaření 2020 – Hospodářská činnost – výsledek hospodaření před
zdaněním 2.811.521,69 Kč. – viz příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty
3. Vyúčtování dotací Obce Hošťálková přijatých v roce 2020 – viz. příloha č.3
Veškeré finanční prostředky z dotací byly použity bezezbytku k určenému účelu. V příjmech i
ve výdajích byly zaúčtovány s určeným účelovým znakem. Dotace /veřejné prostředky/ byly
vypořádány s jednotlivými poskytovateli v daném termínu dle vyhl. 52/2008 Sb.
4. Hospodaření příspěvkových organizací
Obec Hošťálková je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací:
Mateřská škola, okres Vsetín, Hošťálková IČO 70939080 - Příspěvek od obce činil v roce
2020 - 550.000 Kč, který byl zvýšen na 1.363.600 Kč + investiční transfer na zařízení
625.067,26 Kč. Organizace MŠ hospodařila v roce 2019 se ziskem, výsledek hospodaření
činil 11.209,81 Kč. Viz příloha č. 5. Veřejnosprávní kontrola MŠ Hošťálková za r. 2020
zatím nebyla provedena.
Základní škola, okres Vsetín, Hošťálková IČO 60990392 - Příspěvek činil v roce 2020 –
2.600.000 Kč. Organizace ZŠ vykazuje výsledek hospodaření ve výši – 72.696,51 Kč. Viz
příloha č. 6. Veřejnosprávní kontrola ZŠ Hošťálková za r. 2020 zatím nebyla provedena.
5. Dobrovolné svazky obcí
Obec Hošťálková je členem těchto DSO:
Svaz měst a obcí Praha – 8.987,08 Kč - DF 99/2020
Sdružení měst a obcí Východní Moravy Zlín – 1.112 Kč - DF 544/2020
Sdružení obcí pro rozvoj mikroregionu střední Vsetínsko - 11.170 Kč – DF 390/2020
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Vsetín – 6.663 Kč - č. dokladu 100034/20120
MAS Podhostýnská - 23.240 Kč - č. dokladu 100040/2020
Spolek pro obnovu venkova Bělotín - 2.000 Kč – DF156/2020
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce č. 117/2020/EKO za rok 2020, viz
příloha č. 4 Přezkoumání bylo provedeno dne 09.09.2020 - 11.09.2020 – dílčí, 21.04.2021 –
23.04.2021 - KÚ Zlínského kraje Zlín, v rozsahu zák. .420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření ÚSC a DSO – Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
7. Sociální fond obce Hošťálková, viz příloha č. 1
Určen na sociální potřeby zaměstnanců organizace. Příděl do fondu se rovná 3 % hrubých
mezd pracovníků. Konečný zůstatek je převáděn do nového roku. Počáteční stav k 1.1.2020
činil 151.216,90Kč + příděl za r. 2020 - 258.442 Kč.
Čerpání fondu 257.010 Kč – jedná se o příspěvek na stravné, příspěvek na kulturní a
sportovní vyžití, společný zájezd, regeneraci, příspěvek na penzijní připojištění. Zůstatek
k 31.12.2020 činil 152.648,90 Kč. Není veden samostatný bankovní účet. Hospodaření
s fondem se řídí vnitřním předpisem o tvorbě a použití SF.

