
Pfotokol o schvalování účetlrí závěrky za 1.ok 2019
ldcnfifi kace schvalované účetní závěrky:

účctni zárěrka k 3t.t2.20l9
- přcdložené Ciokuueity účetní Závělkv lJ
l,iu"ntu.lrrJ,ri ,p,]* )'o 

--""' 'av!r(/ d ostat]rÍ: RoZVaha, Výka7 zisku a ztráty, příloha,

Za účetní jednotku: mč§tys Křtiny, Křtin y 26, 619 05 Křtiny, Ičl00280429

Datum rozhodování o §chválcní účetní závě rky: 24.2,2020,17, Zascdání ZM Křtjny
ldentifikace rozhoduiících osob: Čienové 7,astupitelstva městysc kitjny přitomni na 17,Zascdáni ZM Křtiny 24,2.2020

Rozhodnutí o schválcni účctni závěrky:

Zastupite]stvo Děsíyse Křtinv nezii§tiló, že b) ucet]tl Za\elka ncposL}t]a v rozsahupicdlo/enjcllpndkJadju.nuIoau.eqv}hlaši)a.2202ull,.,,"rrn'".ii,y^rrr")1,*L,".,"
útcrnicrvr r,lnJnč|lLiIuJCe úie||tl jlJno,ky,

Zastupite]stvo schvaluje účetní závčrku za rok 2019 mčstyse Křtiny,

Vyjádření účctni jednotky k výřoku:

Přediože_nó doklady ke schválení účetni z_avěr*y b}11 zpracovany v souladu s §4 vylrláškv č.
i].0,]u|',", sotllalu..požadd\k) 

"ťhvaluiI"i'io.,;gi Iu ! 
"pl""'.,i, 

"'""''"''
:t:i]l ]ť:nnIiJ nť7at{il9 před §ch\aIujlťIm orÉcnťn] zldni.J.u,.crlorti.U(šLíllJcono }ii] ZD,tLoVala účclni 7dvórlu 5 (,l,am do.ážc,li \šrnť]ln a focli\ťho tJblazupň,drnétu úcernict, r a fi nallčlll 5iluať. úťcIlli jťdnL,lk),

ljn,]ncnlV)b,Jlllrč§lyseKi.ill)ne./jls|,1.žeb) lcťlní,,JVčrkJ r,e|lsk]t,a r lozsehrrp(,dlužcn),ťh podI ladů r' .0ulJdll 5 ol] 
", t,]a.t<y i. :,lO,:nti,L,i,i . 'p"i," i"iiJ a,a,".,"lj,rllli.l\ i a fillJnini ,iluJťc l]( clnI i;Jn;(ky d Joporuauie úaťll]l ,,1\ érku 20lo ke ,cll\:,Ic,,,,

Za úěetni jednotku: FŤantišek Novotný, st
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ť'j'jo)riťorr"' " 'chváleni 
úČetní záÝěrky, kteró využily §vé prá\,o dle §12 vyhlášky

Jméno a příjmení
/zastlpitele/

l. Radek Boháček

volbahlasování odůvodnění
ptoschválení hlasování

éryoaw

podpis

á/aťč-

3 . František Novotný

4, Mgr. Emil Pásek 6_}^"
5. Mgr, Malek Rada

ó, RNDr., Pctl Švencla

7. Pavc] Vandas

8, Ing.

Nedílnou součá§tí Protokolu jsou dokumenty účetnI záyěíky 2019

Protokol byl sepsán 24 .2.2020 
^a 

17. zasedáni ZM Kninv

Vypúcovalai Anila Ruby
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2, PhDr. Malcela Kuohyňková



Městys Křtiny

Komentář za vlastní hospodaření městy§e za rok 2019
Počáteční §tav běžúého účtu městv§e Křtiny V loce,2019 činil 13,465.503,06 Kč konečný stav běžného účtubyl 14.063.399,5'7 Kě. Městvs má zřD6n rrčgl"ť fi;;;;;;;;; údiz"ř,]Žd)"vs u 

"oueu,ne 
uysi

ffioo 
re, Ue.tr, má třiiankovní účty, Měr,y; ilá.í ;;;;;ř#;i'iiriitic _ vicerjteiové hřistě,

JrlX.'fifflii :fi1],llfitfi:lť*ť_daňové příjmy 14,9 mil Kč, mís,'í poplatky 665 tis. Kč,
/pronáj;;koúaIiši;;;il:,ia,,,d;,1il#"jfl:T][1,#il:]]iiťi::'ii:r"fiT"i:;:;§;í,:;.-.
předmélů l5 Iis, Kč. Příjmv z ooskl,tovani'sruzó u ourasr; řu,ró;. ,l", ii;; ;bytového hospodáístvi 60
l',r. I|:. V..ry..u .o.. 20Ia nepro<laval ani n"nur.upouJ zea'ne'iJ,n;;i,;.,i. "'"
Kapitálové 1"ýdaje:
V loce 20l9 činily kapilálové Výdaje lelněi 8.9 mil, Kč / toho:- prov€deny obnovy mistních komunikací a ploch (ke fu'bitovu, pod hřbitovem, u spotkového domu au Jednoty 6,97 mil, Kč,- poiizeny no\é radary pío měfeni rychlosli 252 t;s, Kč,- zaKovs(e lavicc pro učebnu piírodních véd ve šLole Iq8 lis, Kc_ qovyDalvcnl Knlhovny výpočerni a promiíaci rechnilou ós íis, Kč- pořízen Prolipovodňovj s}stém -^ůeraratouY ,ort tas l .eiiJ" i.,i,"r.r, í,4)5 mil. K(\- pořizcn sboj pro Zimni údžbu ]40 lis, Kč
* .- . 

provedena úplnárekonshukce kotelny v budově uřadu l73 tis, KčDalši investice méstys neprováděl. dalši
drob[ého majetku v hodnotě 93l tis, kč. 

ý amnou Část výdajů tvoří opravy a reprodukce stávajicího
Běžné týdajel.NejnVestični výdaje městyse v roce 2019 jsou srovnatelné s výdaji roku 20l7. Došlok opravám a údIŽbě lnaj€tku:

- oprava místních komunikací 128 tis_,Kč u)ropust na Bukovském kopci, výtJuky)- opra\,} ve Spolkovém domě 34 lis, Kč- oprava vodoinstalace koupaliště 15l tis, Kč- oprava veřejného osvětleni 2l5 tis, Kč- úúžba veřejné zeleně ó7 tis. Kč- opťavy v prostoíách IJM 89 tis, Kč- lybavení kuchyňky v budově úřadu 78 tis. Kč- především HW vybavení knihovny 84 ti§. Kč- pořízeni PC se er + úDfava nočiiačové sítě úřadu + digitalizace kab. televize 85 tis, KčPři,iaté dotace:
Měsl,ys čerpal inV. dotáce na Vvbudnváni \,íiýni Lomunikace._Ke hibilovu- 2.00I mil, Kč z rožpočlu MMRa J00 lis, Kč z ro7počlu JMK, inv, doraci na Pr",ip*"l,i",l 

"p"ir*i'ř'*r. )ř,izrlsozr' ,e výši l ,0l JTl5i:|": o:'i.' 
'i,Zkvalihéní 

pfíslupu.ke.lá"^ jŠÓi", Ři').ilo"J,ťrr-, inv, dotaci J00 lis. Kč naupravu parkováni a odkanalizoVáni Do hílLvr 
"^'p,";"lir"ri""i"ia'J,ili'.'r.i,11"""vem 

z rozpočlLl JMK. nein!estični dotaci Jg li.. rc ..o.|ociu

Méstys sp]ácj livěí z ťoku 2016 na financovrání akce ,,vybudování víceúčelového hiiště'., stav úvěrovéhoúótu k ] l ,I2,20l9 čjni 2-999.51'1,00 re, 
"pra"eni 

tyio Lli{;;;"ř, #;ffi*a rjvěru činí 1 mil. Kč,
Městys je ztizovatelem Základni školv a
].,199,600,00 Kč. Mateř§kó školy, příspěvek (neinve§tiční) od městyse činil
Uvěry tato Po nečeryala.
I přes pomerné Vysoké kapiláIové \,Ýdaie h}Io ho§podaíenj měslysu přeb) IkoVe. přebylek bude sloužilv přišlich lelech l financovrini plrirróvanlich inu.stičr,jch uk.i i 

"t""iu ,ái"ň",'"''
Vc Křlinách dtle ] tj,02,2020

r

FrantišekNovotnÝ \".,"l^"-q
sttlxostamě§tyse -- 

"a""r"rť"Tí;r",



INVEN,IARlzAčNÍ ZPRÁVA RoK 2019

o výs]edkLl řádné invcntalizace majetku. pohledávck e ZáVaZkLr dle skutečného stavu ke dn i31.12.2019
Měsíys Kitiny
00280429

1, Vyhodnoceni dodlžeDj vyhlášky č, 270120l0 Sb. a vnilr.oorganizačnich pokynů k inventarizace,

InventařiZační č jfulosli 
:

1,l, Plán invcntul
Plárr inveltuI byl včas Zplacován a řádnč schválcn, Invcí]talizační komise poslupovaly v souladu
s vyh]áškou a p]ánem ilrvenlul]

,), Pro.kol<r,i člcnu itrrcntlt,izrcn c]l *o.ni.,r
l'r'.r.k,,Ierl, prollchlu l z.r.<Jacr rrr'.trro.ri l:V drrt ]5 l 20l,,,

1,3. Činnost inventaiizačnich komisí
Byly jmenovány inventa].izační konlise ve složeni:
Dilčí inventarizační skupiDa č, 0l
Vcdotlcí invcntarizační skupiny: Pásck Emil, Mgt.
cleniDvenlarizačlriskup;lry: SlarobaIiantišek
Člcí invenlarizační §kupiŇ: Jančík Radek

IDvenlarizovaný n]aietek: 021 b dovy, stavby
022 _ dlouhodobý hmotný ma.jetek
028 drobDý dlouhodobý hmotný nlaietek
0) 8 - drobný dlouhodobý Dehnlotný 0rajetek
0l9 _ ostatni dlouhodobý l)elrmotný majelek
03l poz-cmky
04] - ltedokončený dlouhodobý lrellrnotný majeiek
042 _ nedokončeDé stavby (inveslice)

Dj]aí invenlarizační skuDilla č, 02
Vcdotlcí iltvcnlařizační skuptny] Pelr Zaplelal, Mgr,
(]loninvenlalizačniskupiny: Pásekl.jniI.M8r.
C]leninvenlllři7ačrlískupiny: PavclVallda§

lnventalizovalrýnraiclek: l]2 zbožiDaSkladč
ílčly lřidy 2xx,3xx.4xx

Inver'larizační ktrmise provedly inventury dle schváleného pokynu,

I'řijat:i opatřeni kc zlepšení průbčlru invcntur, k infbfmtčním tOkům
]úýentaťizace proběh]a iádně. podklady byty řád!ě při])lavcn}, a ověřeny na s](ulečnosl.

Dlc pláDLl inventarizaci byl 7jjšlěn skulečný suv n''ajetku. Závazků a pohledávek, skulečný stav by] 7jišt.ován
k datLr 31.12,20]9 a polovnán na ťlčetni siav, doklaclová jnvenrura potom prcbóhla na stav ú;ehiolví
k 31,12,2019_ Nebyly zpracovány pívotní a lozdilové il]Vcnlury,

Zjištěné mimořádnó §kutcčnosti:
- Pii i'Zické inventuře proběhla kotrtrola nrajetkll, invenlarizační konrise sl1ledala, žc pcrložky 42 a 43Měiiče ryclrlosti radaly Z Bměnskó a Kolonky b}ly nahrazeny novýlni piíslroji. rolozr.irr,ro;",tu

Zatím neb}lY dooclePsárrY, Bylo 7,jistčno. lťjeden z liJani \,}k;zuje;ávadu, kterou nelzc-or]stianit.
dr]lhý z ťadarů.je možno evcnl, použit na silnici snrěr Adarnov. Navrhované řešení neoplavite1lló
zařízení r,yřadit a zlikvidovat. lirnJ<tnr zalrm ponťcllnl pro piq)ird re Jolsl poL!žiti. Položka č. 2 ] Míslní
lozh]as - vcdeni zůstává díky vybudováni nového ucraůtovlno 1,ozhIasu bez užitku. Vell9ni ncni
ZalÍĎ odinslalováno. konrise navllrujc ZkIáccni cloby použitclnosli a příležitostnou 1ikvidaci Zaiizcní,

Y

""\
.,..,:+a i;4;,. ,



- U položky 219 ProtipovodňoÝý plán - potok, I{terý byl nahrazen novým protipovodňo\.ým plánem
navrhuie inventaŤizační komi§e zkátit dobu odepisováni a v roce 2Ó20 ;elý;tarY pran oápsut u
\yřadit nebo v}Ťadit j ednoiázově

- Městysu byl věnován 1 ks oblazu_od Dr. Dressleía, byl zaveden do evidence v ceně 1 Kě jako
předmět krrlfumí iodnoty. Dále bylo_ roáodnuto o zaevidovini tapisé e z obřadní síně také jako

_ předmětu kulfumí povahy v hodnotě l Kč. Jedná se o dílo zhotovené technikou AR.l- Plotis.
opatřoní:
Nejsou nawžem žádná opaťení

ffi#'',
u-čF{,

\}, 

ťj

stav invcnfa Zlrci:

IJčelni slev zjištčnÝ stav Rozdil
0l3 Softwarc 69,000.25 69,000.25 0
0] lJ-Dťobný,nehmolný maietck 166_291,74 166.291,74 0
l)] tJ_o\l,]nr llťhnlUIl ý nl!|et(T 883.916,00 883,9l6.00 0
02 l _ I]udovY.stavby ,13,5ó5.121.]4 4],565,121,14 0
Ull-§amoslalne ]Iovlle věcl 8,4l7.830,40 8,417,830,40 (_)

028_DI obný hnronlý tIajetek 3 .42,7 .9,/9 .86 3.127.979.86 ()

031-Pozemky 2.391 l66.,7 5 2.391.166.,75 0
032-Kultrlmi předmčty 985,81 ].]0 985,8 ] ].30 0
0.12-Ncdokončené investice 2 -302.268.67 2.301,.2b8,67 0
075_oplavky k sol]wařc 23.008.00 23.008.00 ()

0zqqp!ávky k DDNM 166.29I;7 4 166,29l;7 4 0
079-0právky k DNM 28,],724 0o 28,7.724.00 0
081-opřivky ke stavbán ] 0.475.4 ] 8,00 10.475,4l8,00 0
082-0nrávkv k DHM 2,130,156.90 2,1]0.156.90 0
0E{3- Oprávky k JJDIlM 3 .427 _979 .86 3.42'7 .9'/9.8(: 0
l32-IlckIanlní přeL]nlěty 79.534,00 79,534,00 ()

185-Opravná položka k 132 ]3,747.00 33 .7 4,/ .l)l) 0
Z) L -ZáklJill]] bc/tl! Llcc1 14.063,399.57 ]4,063.399_57 0
236_Běžnč účly fondů {js(] (fond opiav škoi}a 1.059_000,00 1,059,000,00 0
2ól,Pokladna 23.593,00 23.593,00 0
263_Stravenky, rnincc k vitáni občáŇů ].840.00 3l]40.00 0
31 1-odběralelé (vydané laklurv) 21.573,00 2,7 .573,00 0
J l "r-1,oskytnute plovoZlli 7áLohy ]52.4]2.00 152,412.00 0
315-Pohledár,ky za rozpočtovými přijmy 50.333.00 50.333,00 0
32l_Dodavatcló ll4,670.59 1l4.670,59 0
3]-1 l -Zamčslnancj ] 75.586,00 175,586.00 0
336-Zťlčt,s inst,soc,a Zdlav. 53.584.00 53,58,1.00 0
3]7-Zdťavotni pojištěni 28,824.()0 28.824,00 0
3,11 Dan z přúmu pťávnickÝch osob 42.560,00 42,560,00 0
342-Ostalni přimé daně 24.794.00 24,194.00 0
349-ZáYaZky vůči tjsC. DSo :],000.00 3.000,00 0
]]74-KIálkodobá přiiatá zál.rra transferv 3,899,009,90 3,899,009,90 0
J /ó-Zakonne po]lstelrl praoovlllcI 1.7ó8,00 1,768.00 0
383-Výdaje přištich obdobi 4, ] 94,00 4.194.00 0j8'l-Do r:lJn9 učI) akll\ nl nl.ijJle JUl.cť ]],929,572.90 3 ,92L) .5,72.9t 0
f 89-Dobadné účty pasivní 151.670.00 151,670.00 0
401- Jmě!r1 účetni iednolky 3]_300.297,82 33.300,297,82 0
+U J-lrotace na porlZclll ]naletkl] 15,526.341,15 l5,526.341.i 5 0
419-Fold obnovy ZŠ a ivlŠ 1,059,000,00 1,059.000 00 0
45] -Dlouhodobé úvčry 2.999.517.00 2.,999 .517 .00 0yU,/ roolozvanovť uctv 91,632,631,06 91.632,637,06 0



V průbčhu illvcnlariZacc ncbyly Zj]štčny další přebytky. nanka ani škody,

skuleČn}' sLaY invťnlari7ovaného nirjetku byl 7-jištěn přepočlenínt,'l'cn10 stav byl odsouhlasell s účet]lilr1

lnvonlarizace pozeni(ů by]al provedena polovnáníitl rlaslrri cviclence pozclnků s výpisem z kataslliilního
úřadu i]lansko.

V solt]adrt sc Zák, 56]]/20()l Sb. o ťLčctnictvi byly provedcn;l opravné položky_

Křtilry 1,1,02,20l9

Ě$TY3 KňTINY
okí. BIán§ko
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FraDtišek NovotnÝ starosl,

Jako přilohyjsou nedítIou součásti j,'VentaťiZučni 7.plávy invcrlturni soupisy nr ajetku, 2ívazk ů a pohleclávek,

/§9l\l,,\
/"š xz ,n
{; _t:v -{

Vc&<.,*,r' '


