
 

 
 

 

 

Závěrečný účet Obce Jankov za rok 2020 

 

 

Zastupitelstvo Obce Jankov schválilo pro rok 2020 vyrovnaný rozpočet ve výši příjmů        

28 699 260,-Kč a výdajů 28 699 260,-Kč dne 11. prosince 2019 v položkovém třídění dle 

vyvěšeného návrhu rozpočtu. Schválení rozpočtu předcházelo jeho vyvěšení na úřední desce obce 

(31.10.2019-12.12.2019). Dne 11.12.2019 byl také schválen  střednědobý výhled rozpočtu obce 

na období 2020-2024 (vyvěšeno 12.12.2019,sejmuto 31.12.2024). Úprava rozpočtu na rok 2020 

byla schválena v souladu s rozpočtovými pravidly rozpočtovými opatřeními č. 1-12. Skutečné 

hospodaření roku 2020 s příjmy 32 673 575,28 Kč a výdaji 22 248 612,75 Kč skončilo 

přebytkem 10 424 962,53 Kč.  K navýšení schváleného rozpočtu došlo v příjmech u daňových a 

nedaňových příjmů, přijatých dotací a vytvoření rezervy ve výši 1,25 mil. Kč na obnovu 

vodohospodářských sítí. Obec v roce 2020 obdržela investiční dotaci z MMR ČR-IROP ve výši 

1 905 763,39 Kč a neinvestiční dotaci na zlepšení podmínek pro jazykové a přírodovědně 

vzdělávání v  Kč 579 562,95 z MMR ČR-IROP. Dále byly přijaty neinvestiční transfery pro 

potřeby JPO III. Jankov ve výši 61 492,- Kč, na obnovu zeleně 19 425,08 Kč z OPŽP, MZe ČR 

transfer ve výši 19 550,- Kč na ochranu lesa, MZe ČR transfer ve výši 316 303,- Kč na zmírnění 

dopadů kůrovce. Kalamity a příspěvek na obnovu a výchovu lesních porostů ve výši 60 120,- Kč. 

Ze státního rozpočtu obdržela obec neinvestiční transfer ve výši 37 910,- Kč na konání voleb do 

Senátu,zast.krajů a kompenzační bonus na dopad SARS Cov-2 v částce 1 138 750,- Kč.  

 

Obec byla v roce 2020 plátcem DPH a uplatňovala nároky na odpočet daně a zdanitelná plnění 

jen u ekonomických činností obce. Mezi ekonomické činnosti obce patří péče o lesní 

hospodářství, vodní hospodářství, bytové hospodářství a odpadové hospodářství poskytující 

služby podnikatelským subjektům na území obce. Obec nepodniká ve smyslu §2 obchodního 

zákoníku, v roce 2020 nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky 

fyzických a právnických osob, neuzavřela smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, 

smlouvu k přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, 

obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila  veřejné zakázky malého rozsahu. Obec je 

zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, okres Benešov. Této 

organizaci byl z rozpočtu obce poskytnut příspěvek na provoz roku 2020 ve výši 1,5 mil.Kč. Dále 

byl poskytnut účelový příspěvek na konání Šustova běhu ve výši 5 000,- Kč. Příspěvková 

organizace v roce 2020 hospodařila v souladu se závaznými ukazateli hospodaření se zlepšeným 

hospodářským výsledkem ve výši 65 254,70 Kč. HV byl rozdělen do fondu odměn ve výši          

5 000,-Kč a do rezervního fondu ve výši 60 254,70 Kč. Účetní závěrku PO za rok 2020 schválila 

Rada obce Jankov usnesením dne 11.1.2021.  



      

Finanční vypořádání dotací poskytnutých PO ze státního rozpočtu z MŠMT prostřednictvím 

Středočeského kraje bylo vypořádáno 6.1.2021. Bylo poskytnuto a čerpáno celkem 17 124 692,-

Kč na přímé vzdělávání (platy, pojistné, FKSP,ONIV) ze státního rozpočtu prostřednictvím 

Středočeského kraje. 

 

Obec v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., a zákonem č.421/2004 Sb., v platném 

znění požádala o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2020 Krajský úřad Středočeského 

kraje. 

Přezkoumání hospodaření provedl SK, odbor kontroly dílčí kontrolou 27.8.2020, dokončení 

přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě v Jankově dne 2.6.2021. Zpráva o výsledku 

hospodaření Obce Jankov za rok 2020 je součástí návrhu závěrečného účtu za rok 2020. 

Finanční výbor obce provedl v roce 2020 celkem čtyři finanční kontroly, dále byly provedeny na 

základě pověření dvě kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Jankov, okres Benešov. Z výsledku kontrol nevyplývají žádná pochybení,nedostatky a závady. 

Zasedání kontrolního výboru obce byl uskutečněno v roce 2020 čtyřikrát. 

 

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen dne 2.6.2021 a sejmut 23.6.2021 

 

Závěrečný účet Obce Jankov  projednalo Zastupitelstvo Obce Jankov dne 23.6.2021 a schválilo 

závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření  Obce Jankov za rok 2020. 

 

 

Za Obec Jankov                                                         Bc. Jitka Jonsztová,starostka 

 

Zveřejněno na úřední desce 25.6.2021 

Sejmuto: 31.12.2021 

  

Přílohy: 

1) Tabulková část návrhu závěr. účtu  

2) Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2020 

3) Rozvaha k 31.12.2020 

4) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020, Příloha k závěrce 

5) Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2020 

6) Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020 

7) Přiznání k dani z příjmu právnických osob 

8) Výkazy příspěvkové organizace k 31.12.2020 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha) 

9) Protokol o schválení účetní závěrky PO za rok 2020 

 

Všechny přílohy závěrečného účtu jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Jankově a na 

úřední desce obce www.obecjankov.cz. 

 

    

 

 

http://www.obecjankov.cz/

