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Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 
 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019 
(schválen zastupitelstvem obce 7. 5. 2020) 

 
Úvodem: 
Od roku 2010 došlo k výrazné změně v účetnictví obcí a všechny obce přešly na účtování na účtech nákladů a výnosů jak v hospodářské 
činnosti, tak i v hlavní činnosti (aktuální princip). Přiblížení k účetnictví podnikatelů. Náklady a výnosy jsou účtovány do období, se kterým 
věcně i časově souvisí. 
Ke konci roku 2011 byl dlouhodobý majetek dooprávkován a od roku 2012 se odepisuje. V předchozích letech bylo při posuzování 
hospodaření obce vycházeno z rozdílu mezi příjmy a výdaji běžného roku dle výkazu FIN 2-12 M – hodnocení plnění rozpočtu ÚSC. 

 

Naše obec nemá hospodářskou činnost, ekonomické činnosti provádí v rámci činnosti hlavní (lesní a 
vodní hospodářství, od července 2018 provoz obecní hospody). Obec nemá zřízenou žádnou 
příspěvkovou organizaci. 
Níže budou provedeny dva rozbory hospodaření obce: 
1. na základě výkazu zisku a ztrát (výsledovky) – rozdíl mezi výnosy a náklady 
2. na základě výkazu FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu – rozdíl mezi příjmy a výdaji 
 

1. Základní ekonomické údaje 
 

Střednědobý výhled rozpočtu je zpracovaný na roky 2019 – 2024, byl schválen zastupitelstvem 

obce 11. 12. 2018. 
 

ad 1.) Hospodaření dle Výkazu zisku a ztrát 
 k 31.12.2018 k 31.12.2019 
Výnosy ........................................................................................................ 6.043.048,32 Kč ........ 6.172.596,31 Kč 
- Náklady .................................................................................................... 4.559.127,22 Kč ........ 4.571.955,68 Kč 
= Výsledek hospodaření běžného účetního období .................................... 1.483.921,10 Kč ........ 1.600.640,63 Kč 
+ vypočtená daň ............................................................................................... 91.200,00 Kč ............. 57.190,00 Kč 
= Výsledek hospodaření před zdaněním = +ZISK, -ZTRÁTA ................. 1.575.121,10 Kč ........ 1.657.830,63 Kč 
 
Odpisy po snížení výnosů z rozpuštění dotace (1.518.914-887.725) ....................................  .............. 631.189,- Kč 
 

ad 2.) Hospodaření dle  FIN 2-12M (příjmy/výdaje) 
 k  31.12.2018 k 31.12.2019 
Příjmy (po konsolidaci): 5 218 422,32 Kč 6.786.723,31 Kč 
z toho:  - daňové příjmy 3 798 326,78 Kč* 4.103.749,91 Kč 
* v tom v roce 2019 nerealizované příjmy z daně z příjmu za obec ve výši 91.200,- Kč   
 (plánované na rok 2019……… ................. ……………………………………………………………3 589 300,00 Kč) 

 - nedaňové příjmy 612 593,54 Kč 838.024,40 Kč 
 (plánované na rok 2019………………………………………………………………………………….645.300,00 Kč) 

 - kapitálové příjmy 265 600,00 Kč 0,00 Kč 
 (z prodeje dlouhodobého majetku-nucený prodej akcií České spořitelny v roce 2018) 
 - přijaté dotace, transfery 541 902,00 Kč 1.844.949,00 Kč  
 (plánované na rok 2019-na výkon státní správy……………………..……………………….……………..65.400,- Kč 
   

Výdaje (po konsolidaci): 3 448 456,38 Kč 5.582.769,11 Kč 
 (plánované na rok 2019……… ................. ………………………………………………………… 4.300.00,00 Kč) 
z toho: - běžné výdaje 3 137.618,38 Kč 3.005.685,11 Kč 
 - kapitálové (investiční) výdaje 310 838,00 Kč 2.577.084,00 Kč 
Výsledek hospodaření: +Přebytek, - Schodek 1 769 965,94 Kč  1.203.954,20 Kč  

Financování – záporné (splátky úvěru), kladné (čerpání úvěru….) -1 769 965,94 Kč -1.203.954,20 Kč 
Ve 2018 – přebytek ve výši 1 769 965,94 Kč použit na splátky dlouhodobého úvěru ve výši 388 896,00 Kč, rozdíl ve 
výši 1 381 069,94 Kč je navýšení finančních prostředků na běžném účtu od 1.1. do 31.12. 
Ve 2019 – přebytek ve výši 1 203.954,20 Kč použit na splátky dlouhodobého úvěru ve výši 388 896,00 Kč, rozdíl ve 
výši 815.058,20 Kč je navýšení finančních prostředků na běžném účtu od 1.1. do 31.12. 
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STAVY NA ÚČTECH k 31.12.2018 k 31.12.2019 
Konečný stav na základním běžném účtu u ČS: 4.469.043,73 Kč 5.028.509,08 Kč 
Konečný stav na běžném účtu u ČNB (pro dotace): 223.923,02 Kč 446.850,62 Kč 
Konečný stav na účtu u FIO banky (pro evidenci akcií): 0,75 Kč 0,00 Kč 
Konečný stav na Fondu Vodovodu 120.000,00 Kč 140.000,00 Kč 
Konečný stav v pokladně (od roku 2016 možnost k 31.12. zůstatku pokladny): 89.944,00 Kč 102.610,00 Kč 
Celkem finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně 4.902.911,50 Kč 5.717.969,70 Kč
   

Konečný stav dlouhodobého úvěru u ČS na hřiště a Podvesnice: 1.749.968,00 Kč 
(Úvěr. limit 3,5 mil. Kč vyčerpán, úrok 1,8 % ročně, splácení od 7/2015 ve výši 32 408,- Kč. Splatný do 30.6.2024) 

 
KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ad 1 a ad 2 
Rozdíl mezi náklady a výnosy přestavuje ZISK ve výši 1.600.640,63 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji 
včetně financování (splátek úvěrů) představuje PŘEBYTEK hospodaření ve výši 1.203.954,20 Kč 
(zvýšení  finančních prostředků oproti předchozímu roku). 
K rozdílu mezi Výkazem zisku a ztrát a rozdílem mezi příjmy a výdaji dochází tím, že ve Výkazu zisku a ztrát je 
účtováno o nákladech a výdajích včetně časové souvislosti s daným rokem (včetně dohadných položek) u Výkazu 
FIN 2-12M se jedná o příjem a výdaj finančních prostředků v daném kalendářním roce. Např. že splátky úvěru 
nejsou chápány jako náklady, ale ve výkazu FIN 2-12M se projeví jako záporné financování, částka 388 896,00 
Kč. Dále jsou ve výdajích zahrnuty i investiční výdaje, které neovlivňují náklady, částka 2.577.084,- Kč. Dále 
naopak jsou v nákladech odpisy, ale nejedná se o výdaj peněz, částka 631.189,- Kč (rozdíl mezi odpisy a 
rozpuštěnými transfery z odpisů). Ve výnosech je zachycena daň z příjmu za obec ve výši 57.190,,-, která se dle 
předpisu zaúčtuje, ale nejedná se o skutečný výnos. Zbylý rozdíl mezi Výsledovkou a vlastními výdaji na investiční 
akce je způsoben časovým rozlišováním nákladů a výnosů (zejména energií).  
 
 

Rozpis daňových příjmů v roce 2019: 

Daňové příjmy: 
Skutečnost k 
31.12.2019 

Skutečnost k 
31.12.2018 

Meziroční změna 
 

1111-Daň z příjmu fyz.osob. Ze závislé činnosti 902169,35 810 853,32 155365,4 

1112-Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.činnosti 25096,87 19 196,95 4907,21 

1113-Daň z příjmu z kapitálových výnosů 84636,62 75 724,14 14250,02 

1121-Daň z příjmu právnických osob 788373,43 694 689,01 38923,11 

1211-Daň z přidané hodnoty 1774906,31 1 714 057,33 255136,7 

1381,1382-Daň z hazardních her 21244,87 19 914,07 2413,86 

1511-Daň z nemovitých věcí 306412,46 288 975,96 18303,98 

CELKEM 3902839,91 3 623 410,78 489300,3 

Počet obyvatel k 1.1.2019, resp. 1.1.2018 255 255  

Výnos z daní na 1 obyvatele 15305,2545 14209,45 1095,8045 

 
Rozpis přijatých dotací a transferů v roce 2019: 
1) Dotace na volby do Evropského parlamentu 18.371,00 Kč pol. 4111 UZ 98348 

2) Dotace na výkon státní správy 65.400,00 Kč pol. 4112 

3) Dotace od Úřadu práce na Veřejně pros.práce - op. program Zaměstnanost 150.000,00 Kč   pol. 4116 UZ 13101 

4) Dotace na dopady kůrovcové kalamity-vyrovnání ceny dřeva  128.628,00 Kč   pol. 4116 UZ 29030 

5) Dotace na hospodaření v lese  3.950,00 Kč   pol. 4116 UZ 29030 

6) Dotace z Min.vnitra přes Kraj Vysočina – dovybavení jednotky SDH obce      1.600,00 Kč pol. 4116 UZ 14004 

7) Dotace z Ministerstva vnitra na dopravní auto s přívěsem pro JSDH obce 450.000,00 Kč pol. 4216 UZ 14984 

8) Dotace z Minist.pro místní rozvoj-přístavba KD 600.000,00 Kč pol. 4216 UZ 17508 

9) Dotace z Min.vnitra přes Kraj Vysočina – dovybavení jednotky SDH obce     10.800,00 Kč pol. 4116 UZ 14004 

10) Dotace investiční z kraje Vysočina z POV – prodloužení vodovodu   127.000,00 Kč pol. 4222 UZ 90 

11) Dotace investiční z kraje Vysočina – dopravní auto pro JSDH obce 300.000,00 Kč pol. 4222  

CELKEM DOTACE V ROCE 2019                                                    1.844.949,00 Kč 
 

Rozpis poskytnutých finančních darů a dotací v roce 2019: 
1) Finanční dar Centru Zdislava 10.000,00 Kč 
2) Finanční dar Diakonii Broumov (zajišťuje sbírky pro potřebné) 1.000,00 Kč 
3) Finanční dar Domácí hospic Vysočina 2.000,00 Kč 
4) Finanční dar Centru zdravotně postižených 1.000,00 Kč 
5) Finanční dar Linka bezpečí 500,00 Kč 
6) Finanční dar na Babybox 1.000,00 Kč 
7) Finanční dar na narozené dítě – 3 děti 12 000,00 Kč 
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8) Fin.příspěvek pro Městys Bobrová na provoz hřbitovů 20.698,00 Kč 
9) Finanční dar na dětské oddělení nemocnice přes Mikroregion Novoměstsko 3.500,00 Kč 
CELKEM V ROCE 2019 51.698,00 Kč 

 
Rozpis poskytnutých členských příspěvků a transferů v roce 2019: 
1) Členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko 7.067,50 Kč 
2) Členský příspěvek Sdružení místních samospráv na rok 2019 2.530,00 Kč 
3) Za projednané přestupky městu Nové Město na Moravě 0,00 Kč 

CELKEM V ROCE 2019 9.597,50 Kč 

 
2. Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2019 – ROZVAHA 

 
– Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018.0000 94.270,00 Kč 
– Dlouhodobý nehmotný majetek – účet 019.0000  123.200,00 Kč 

– k tomu oprávky, účet 079  -120.186,00 Kč 
– Budovy a stavby – účet 021.AU  59.990.789,34 Kč  

– k tomu oprávky, účet 081  -12.667.586,00 Kč 
– Samostatné movité věci a soubory mov.věcí – účet 022.0000 1.445.033,00 Kč 

– k tomu oprávky, účet 082  -211.084,00 Kč 
– Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028.0000 1.004.313,67 Kč 
– Pozemky – účet 031.AU   6.164.042,63 Kč 
– Umělecká díla a předměty – účet 032.0000  51.657,00 Kč 
– Nedokončené investice – účet 042.AU  929.015,00 Kč   
– Dlouhodobý finanční majetek – účet 069.0100  0,00 Kč 
– Stav zásob (knihy, hospoda), účet 112, 123,132   61.096,89 Kč 
– Stav na běžných účtech, účet 231.AU  5.475.359,70 Kč 
– Stav v pokladně, účet 261.0100  106.610,00 Kč 
– Stav účtu peníze na cestě, účet 262.0100  0,00 Kč 
– Stav na účtu Fondu Vodovodu, účet 236  140.000,00 Kč 
– Stav cenin, účet 263.0000  4.087,00 Kč  
– Poskytnuté provozní zálohy na el.en,plyn,podz.vody– účet 314.AU 80.991,00 Kč 
– Pohledávky krátkodobé    

– účet 311 – vodné  8.587,00 Kč 
- účet 315 – místní poplatky  5.080,00 Kč 
- účet 373 – Poskytnuté zálohy na transfery-nevyúčt.dotace  20.900,00 Kč 

– Dodavatelé – účet 321  0,00 Kč 
– Závazky krátkodobé ostatní 

- účet 331.xxxx - Zaměstnanci  105.330,00 Kč 
- účet 336.xxxx – Sociální zabezpečení  15.582,00 Kč 
- účet 337.xxxx – Zdravotní pojištění  9.099,00 Kč 
- účet 342.xxxx – Ostatní daně  14.262,00 Kč 
- účet 335.xxxx – Pohledávky za zaměstnanci  1.082,00 Kč 

– Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, účet 374.AU – na vodné 600.000,00 Kč 
– Závazky dlouhodobé – úvěr na víceúčel.hřiště, účet 451.AU 1.749.968,00 Kč 
– Časové rozlišení nákladů-pojištění majetku obce, účet  381.AU 21.519,50 Kč   
– Výdaje příštích období-faktury došlé v roce 2020 vztahující se k 2019, účet 383 38.520,36 Kč 
– Výnosy příštích období, účet 384.0100-daň za obec  57.190,00 Kč 
– Dohadné účty aktivní – účet 388 – dohad na nevyúčtované dotace 600.000,00 Kč   
– Dohadné účty pasivní – účet 389.AU – spotřeba el.en. a plynu 2019 116.605,00 Kč  
– Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – účet 403 - dotace 27.454.770,61 Kč 
– Ostatní fondy – účet 419 – Fond Vodovodu  140.000,00 Kč 
– Výsledek hospodaření běžného účetního období – účet 493 včetně daně za obec 1.600.640,63 Kč 
– Jmění účetní jednotky – účet 401  28.648.509,54 Kč 
– Výsledek hospodaření minulých let – účet 432  6.858.465,33 Kč 
– Ostatní majetek vedený na podrozvahových účtech 

a) Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek, účet 901.0100 15.073,60 Kč 
b) Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, účet 902.AU 397.547,14 Kč 
c) Ostatní majetek, účet 909.AU  2.030,00 Kč 

 
Ocenění lesních porostů: 
Dle výpisu z KN vlastní obec 392.331 m2, tj. 39,2331 ha lesních pozemků s lesním porostem, který oceňujeme 57,- Kč 
za m2 dle vyhlášky, což je průměrná hodnota zásoby surového dřeva na m2. Výše ocenění lesních porostů dle §45 odst. 
1d) bod 7. Vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. je…………………………..22.365.867,- Kč. 
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Výběr hospodaření v jednotlivých kapitolách 
 

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
V roce 2019 probíhaly v lese pouze práce na zpracování dřeva zasaženého kůrovcem. Na jaře vysázeny chybějící 
stromky – 650 smrků, 50 olší a 150 ks jedlí v oplocence. V zimním období probíhala těžba polomů a kůrovcového 
dřeva na Kříštici, na Babáku a pod Polňákem. Dřevo pod Polňákem pomáhali zpracovat brigádnicky občané obce a 
bude použito na topení v kulturním domě a hospodě. Velká těžba kůrovcového dřeva proběhla v listopadu na 
Kříštici – vytěženo cca 550 m3. V letních měsících bylo provedeno vyžínání trávy mezi stromky a postřik proti 
klikorohovi.  
Výnosy       302.214,- Kč 
v tom: 
– prodej dřeva      169.108,- Kč za 605,63 m3 (již čistý příjem po zaplacení práce za těžbu) 
- pacht - honební pozemky 2019-2020          528,- Kč 
- dotace na hospodaření v lese       3.950,- Kč 
- dotace na vyrovnání ceny dřeva 3.Q 2017-4.Q 2018                128.628,- Kč 
    

Náklady      41.971,- Kč 
v tom: 
- za sazenice          6.521,- Kč      
- za sázení, ošetření stromků proti okusu, klikoroh, vyžínání 15.490,- Kč 
- ostatní osobní výdaje     17.100,- Kč 
- mater.výdaje-benzín, box na pilu,….      2.860,- Kč  

ZISK       260.243,- Kč 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Během roku 2019 provoz bez velkých poruch. Investovalo se do prodloužení vodovodu přes areál bývalého 
družstva k č.p. 103, kolaudační souhlas ze dne 30.10.2019. Na vodoprávním úřadě dokončen převod vodovodní 
přípojky na vodovodní řád (budováno v roce 2017 během opravy kravína jeho nájemcem). Zahájeny práce na 
vybudování nového záložního vrtu. 
Cena vodného ……..15,- Kč/m3.  
 
Výnosy        196.191,- Kč 
v tom 
- vodné od občanů obce za rok 2019 (10 186 m3) 160.391,- Kč  
- vodné od VAS za obec Račice za rok 2019 (1 676 m3) 35.800,- Kč  
 

Náklady       241.775,70 Kč  
v tom: 
- elektřina 76.567,- Kč 
- platby VAS za správu vodovodu 95.656,- Kč 
- materiál-prostř.na čištění vodojemu, vodoměry pro nové přípojky 10.302,70 Kč   
- zpracování CVCVAK,MPVAK,kalkulace ceny                  6.256,- Kč 
- rozbory vody navíc – koli 3.962,- Kč     
- opravy – elektroopravy 6.750,- Kč   
- poplatky za čerpání podzemní vody  31.336,- Kč  
- služby-geometrické plány pro služebnost, elektrorevize, info tabulky              10.856,- Kč 
- telefonní poplatky      90,- Kč 
 

ZTRÁTA       45.584,70 Kč 
Celkové náklady na 1 m3 fakturované vody občanům jsou cca 23,74 Kč.    
Pozn: V nákladech nejsou zahrnuty účetní odpisy a tvorba fondu vodovodu. 3.10.2013 byly schváleny Zásady tvorby a 
použití fondu financování rozvoje a obnovy vodovodu. Roční převod do fondu je 20 000,- Kč.  

Na fondu vodovodu je k 31.12.2019 částka 140 000,00 Kč. 
 

Investiční výdaje – prodloužení vodovodu – výdaje 2019 717.997,00 Kč 
z toho bylo: 
- zemní práce 491.260,- Kč 
- položení vodovodu včetně materiálu 203.287,- Kč 
- ostatní výdaje (projekt skut.prov.stavby, vytyčení a GP…) 23.450,- Kč 

 
V přechozím roce zajištěn projekt a stavební povolení v částce  24.000,- Kč  
CELKEM PRODLOUŽENÍ VODOVODU = POŘIZOVACÍ CENA  741.997,- KČ 
Dotace z Programu obnovy venkova z Kraje Vysočina    127.000,- Kč 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Výnosy          133.510,- Kč   
v tom: 
- místní poplatek za „odpady“ za rok 2019 (380,- Kč na poplatníka) 99.750,- Kč  
- podnikatelů za rok 2019 vybráno 6.153,- Kč 
- finanční bonus za třídění odpadů EKOKOMU 27.607,- Kč 

Náklady          192.746,71 Kč 
v tom: 
- svoz komunálního odpadu – popelnice – odvezeno cca 48,49 tun 113.952,70 Kč 
- svoz plastového odpadu, skla, papíru (odevzdáno 1809 žlutých pytlů) 31.201,46 Kč 
- svoz objemného odpadu – kontejnery  8.818,- Kč 
- odvoz bioodpadů včetně drcení 17.737,- Kč 
- igelitové pytle na plast – 1 500 ks 4.538,50 Kč  
- svoz nebezpečných odpadů, objemných odpadů apod. 16.499,05 Kč  

(pouze odpad odložený na sběrný dvůr do Bobrové)   

ZTRÁTA         59.236,71 Kč 
Tj. 226,- Kč ztráta na poplatníka (osobu s trval. pobytem, chalupáře), náklady na 1 poplatníka činí 736,- Kč.  

 
PŘÍSTAVBA KULTURNÍHO DOMU 
Na podzim zahájeny práce na přístavbě KD firmou Antálek – stavební firma s.r.o. Dokonce roku hrubá stavba 
přístavby. Proinvestováno bylo 728 695,- Kč ze smlouvy o dílo, která je na částku 1.972.946,- Kč. Za projekt pro 
stavební povolení zaplaceno 81.070,- Kč, poplatek za povolení stavby činil 5 000,- Kč. 
Dotace z MMR jako odměna za modrou stuhu v soutěži Vesnice roku činila 600 000,00 Kč.  

 
OPRAVY V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY 
Pokračovalo se na opravách v budově bývalé školy. Celkové výdaje byly 119.819,- Kč. 
V tom: 
- Přebroušení a přelakování parket v bývalé třídě 20.852,- Kč 
- Dokončení fasády 21.375,- Kč 
- Klempířské práce 21.866,- Kč 
- Revize plynových spotřebičů, komínů 7.865,- Kč 
- Ost.osobní výdaje-nátěr podlahy, vymalování dílny, elektropráce, nátěry… 20.200,- Kč 
- Radiátory do chodby 11.973,- Kč 
- Ostatní drobný mat. (hasičský přístroj,štěrk,barva,regál do dílny,cetris desky 15.688,- Kč 
 

DOPRAVNÍ AUTO S NÁKLADNÍM PŘÍVĚSEM PRO JSDH OBCE 
Zakoupen byl vůz FIAT Ducato Light Combi s přívěsným vozíkem TITBIT od firmy AGROTEC, a.s., který nám 
byl koncem srpna předán a zaregistrován.  
Náklady na pořízení činily celkem 967 585,- Kč, z toho pořizovací cena dopravního automobilu činila 903 923,- 
Kč, pořizovací cena přívěsného vozíku byla 63 662,- Kč. Dotace činily celkem 750 000,- Kč, z toho 450 000,- Kč 
přispělo Ministerstvo vnitra a 300 000,- Kč poskytl Kraj Vysočina. Obec zaplatila z rozpočtu obce 217 585,- Kč. 
Dále vozidlo havarijně pojistila u Hasičské vzájemné pojišťovny za částku 11.172,- Kč.  

 
ZELEŇ A PÉČE O VZHLED OBCE 
Na začátku roku na návsi odstraněny 2 lípy, které zasahovaly do komunikace a dále přestárlé stromy a keře 
označené specializovanou firmou. Odfrézování pařezu u silnice. Byl vyměněn poškozený jeřáb na návsi. Práce 
provedeny za pomoci místních občanů, odborné práce na rizikovém kácení, frézování, výměně jeřábu, řez tisu stály 
12.413,- Kč. Během léta zaměstnanci zalévaly stromy u polní cesty a lípy na Podvesnicích. 
Zahájeny práce na projektu na obnovu zeleně na návsi. Projekt dokončen koncem roku a podaná žádost o dotaci 
přes MAS Zubří země do programu Sídelní zeleň (Rozpočtované náklady projektu 540 359,70 Kč, z toho způsobilé 
výdaje 352 609,45 Kč z toho dotace 60 % 211 565,67 Kč, nezpůsobilé výdaje 187 749,62 Kč. Vlastní prostředky 
obce tedy vycházejí 328 794,03 Kč). Výdaje na projekt a biologické posouzení činily 70 tis. Kč.  
 
 

OBECNÍ HOSPODA 
Od 21. 6. 2018 obec provozuje obecní hospodu (pro udržení společenského života v obci) v hlavní činnosti obce. 
Výnosy celkem…………….385 961,00 Kč (tržby) 
Náklady celkem……………342 954,15 Kč (jak za zboží, tak běžný provoz, nová lednice, barové židle) 
ZISK……………………….43 006,85 Kč 
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PRACOVNÍCI NA VEŘEJNĚPROSPĚŠNÉ PRÁCE OD ÚŘADU PRÁCE 
V roce 2019 zaměstnána na VPP: 
- od 1. 5. do 30. 11. 2019 …..1 zaměstnanec – tj. 7 měsíců  
- od 1. 9. do 30.11.2019 ……1 zaměstnanec – tj. 3 měsíce. 
Dotace od Úřadu práce Žďár nad Sázavou činila dle dohody 15.000,- Kč za měsíc na jedno pracovní místo. 
Obě pracovní místa byla dotovaná ze státního rozpočtu z programu Aktivní politika zaměstnanosti, UZ 13101.  
Celkem v roce 2019 dotace z Úřadu práce     150.000,- Kč 
Dotace pokryla téměř 83 % nákladů na mzdy. 
 

ELEKTRICKÁ ENERGIE a PLYN 
Vývoj roční spotřeby energií dle jednotlivých odběrných míst v letech (u el.en.fakturace za období od srpna do 
srpna, u plynu od února do února): 
Elektrická energie: 
    2019  2018  2017  2016  2015   
Obecní úřad   28.718,- Kč 30.061,- Kč  28.058,- Kč 31.446,- Kč 35.110,- Kč  
Kulturní dům   22.977,- Kč 16.419,- Kč 19.906,- Kč 20.530,- Kč1 16.302,- Kč  

Vodovod   67.824,- Kč 61.784,- Kč 44.828,- Kč 40.383,- Kč2 75.851,- Kč  
Veřejné osvětlení  32.759,- Kč 31.725,- Kč 31.473,- Kč 30.657, Kč 34.957,- Kč  
Bývalá škola   5.178,- Kč 3.290,- Kč 6.844,- Kč 2.640,- Kč3 3.462,- Kč 
       
Plyn: 
Kulturní dům    6.536,34 Kč5  17.110,- Kč 18.500,- Kč 14.581,- Kč 12.308,- Kč     
Bývalá škola    13.193,40 Kč5 3.667,- Kč 7.738,- Kč 13.664,- Kč 7.976,- Kč4 
  
1 na KD napojena víceúčelová budova a osvětlení na víceúčelovém hřišti 
2 květen 2015 vyčištění vrtu, poté spotřeba snížena 
3 od 2016 sloučeny 2 elektroměry na 1 (zrušena 1 stálá platba) 
4 2015 opravy v budově bývalé školy – topeno pro vysychání omítky 
5 2019 přístavba KD, cvičení přesunuto do bývalé třídy školy 
 
Různé další významné výdaje 
– Kopírovací stroj Nashuatec MP C2011 47.614,00 Kč 
– Oprava přítoku do nádrže pod kaštany 38.066,00 Kč 
– Pojištění majetku obce – změna pojišťovny z ČP na ČPP 24.690,00 Kč 
– Dopravní obslužnost 16.185,00 Kč 
– Úroky z úvěru na Víceúčelové hřiště a Podvesnice 38.805,90 Kč 
– Deratizace kanalizace 6.897,50 Kč 
 

 
Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2019 (schválilo zastupitelstvo 12.12.2019 s účinností od 
1.1.2020): 
- Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Dlouhé 
- Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – poplatek 380,- Kč na poplatníka, 
splatnost do 30 června, případně do 31. října u domácností s 5ti a více členy. 
- Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 3/2019, o místním poplatku ze psů – poplatek 80,- Kč za prvního 

psa, 100,- Kč za druhého a dalšího psa. Splatnost poplatku do 30. května. 

- Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu - sazba poplatku byla 
schválena ve výši 10,- Kč za každý i započatý den pobytu. 

 
EVIDENCE OBYVATEL 
K 31. 12. 2019 má obec 257 obyvatel, z toho 127 mužů a 130 žen. Narodily se 4 děti, nikdo nezemřel ani se 
neodstěhoval ani nepřistěhoval.   
 
Přílohou tohoto závěrečného účtu je: 
1. Podrobné hospodaření obce k 31. 12. 2019 – PŘÍJMY A VÝDAJE 
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ze dne 10. 2. 2020 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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Návrh závěrečného účtu byl projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 7. 5. 2020, usnesením č. 02/20/03.  
 
Vypracoval: 14. 5. 2020 Tulisová Pavlína 
Schválil: Hlavatá Jaroslava   
 
Vyvěšeno: 14. 5. 2020, i na elektronické úřední desce 
 
Sejmuto:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


