
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 

 

 - 1 - 

 

Závěrečný účet obce Břestek za rok 2021 - schválený 
 

1. Plnění příjmů a výdajů za rok 2021 
 
 

 Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
k 31.12.2021 

% plnění 
k upravenému 

rozpočtu 
Třída 1 – daňové příjmy 9.805.000 + 2.672.000 12.477.000 13.161.272,26 105,48 
Třída 2 – nedaňové 
příjmy 

1.163.000 + 581.000 1.744.000 1.678.674,48  96,25 

Třída 3 – kapitál. příjmy 30.000 + 436.000          466.000        443.971,00 95,27 
Třída 4 – přijaté dotace 186.000 11.475.294,72 11.661.294,72 12.771.548,80 109,52 
Příjmy celkem 11.184.000 15.164.294,72 26.348.294,72 28.055.466,54 106,48 
Příjmy po konsolidaci 11.184.000 15.164.294,72 26.348.294,72 26.945.466,54 102,27 
Třída 5 – běžné výdaje 8.043.000 + 1.669.462 9.712.462 9.544.940,10 98,28 
Třída 6 – kapitál. výdaje 9.151.000 + 3.009.000 12.160.000 10.700.334,61 88,00 
Výdaje celkem 17.194.000 + 4.678.462 21.872.462 20.245.274,71 92,56 
Výdaje po konsolidaci 17.194.000 + 4.678.462 21.872.462 19.135.274,71 87,49 
Saldo: příjmy – výdaje   - 6.010.100 +10.485.832,72 +4.475.832,72 + 7.810.191,83 + 174,50 
Třída 8 – financování + 6.010.100 -10.485.832,72 -4.475.832,72 - 7.810.191,83 + 174,50 
 
Poznámka: V příjmech celkem a výdajích celkem mají skutečnou vypovídací hodnotu konsolidované 
příjmy a výdaje (červené údaje). Z nich je patrné, že plánované příjmy byly překročeny o 2,27 % a 
naopak na výdajích bylo ušetřeno 12,51 %. Konsolidace příjmů a výdajů znamená snížení příjmů 
v třídě 4 a snížení výdajů v třídě 5 o převody mezi účty obce. Konsolidace v roce 2021 činila 1.110.000,- 
Kč. V příjmech mírně nebyly naplněny nedaňové příjmy v souvislosti s nižším výnosem z pronájmu 
nebytových prostor, sportovní haly a DPS. Ve výdajích došlo k úspoře téměř 1,5 mil. Kč na kapitálových 
výdajích, a to zejména z důvodu neposkytnutí ani jediné půjčky z FRB a neuhrazením projektové 
dokumentace na retenční vodní plochy. I přes růst inflace na konci roku 2021 se podařilo udržet míru 
běžných výdajů pod rozpočtovanou částkou, a to přes financování nákladů na stavbu sociálních bytů.  
V rámci konsolidace příjmů a výdajů ve výši 1,11 mil. Kč, nebyly převáděny žádné finanční prostředky 
z důvodu případného navýšení úroku na spořící účet a nebyly ani převáděny podstatné finanční 
prostředky z dotačního účtu ČNB na běžný účet.  
Stálým problémem posledních let je minimální čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Jestliže se 
bude projevovat nulový zájem o půjčky z FRB i v dalších letech, připadalo by v úvahu zrušení FRB a 
převod prostředků na jiné účty obce.   
Výsledkem hospodaření obce v roce 2021 i přes poměrně masivní investice (sociální byty, chodník 
k baloncentru, lávka přes Zlechovský potok, LBC Pastvisko, nákup dopravních prostředků) je přebytek 
hospodaření obce ve výši 7,8 mil. Kč, který bude využit k financování investic v dalších letech. I 
přes obrovskou byrokracii dotačních titulů se potvrzuje, že bez dotačních příležitostí by bylo 
hospodaření obce mnohem problematičtější. 
Ve financování je započítána splátka jistiny úvěru na kanalizaci ve výši 500.004 Kč. Zbytek tvoří 
zaúčtování přebytků, resp. deficitů plynoucích ze schválených rozpočtových změn během kalendářního 
roku na položce financování 8115.  
 
Závazné ukazatele rozpočtu nebyly překročeny. 
Podrobný výkaz plnění rozpočtu za rok 2021 (výkaz FIN 2-12 M) tvoří přílohu závěrečného účtu.  
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2. Stavy účtů a pokladny 
 
Stav běžného účtu obce č.ú. 1039978/0300 
 
Zůstatek k 1.1.2021    7.760.580,41 Kč      
Zůstatek k 31.12.2021    3.113.148,50 Kč 
 
 
Stav účtu u ČNB č.ú. 94-6410721/0710 
 
Zůstatek k 1.1.2021                        124.445,56 Kč 
Zůstatek k 31.12.2021             11.785.859,16 Kč 
 
 
Stav úvěrového bankovního účtu obce č.ú. 332427449/0800 
 
Zůstatek k 1.1.2021  7.166.972,00 Kč 
Zůstatek k 31.12.2021  6.666.968,00 Kč 
 
 
Stav zprostředkujícího bankovního účtu obce č.ú. 2270077349/0800 
 
Zůstatek k 1.1.2021    204.563,71 Kč 
Zůstatek k 31.12.2021         316.060,27 Kč 
 
Dne 1.8.2011 Obec Břestek zřídila bankovní účet u České spořitelny a.s. na financování stavby 
kanalizace v obci a podílu na ČOV ve Zlechově. Bankovní účet č. 332427449/0800 slouží ke splácení 
úvěru. Od ledna 2014 se úvěr začal splácet. Stav prostředků na účtu znamená aktuální výši nesplaceného 
úvěru na ČOV a kanalizaci k danému datu. Během roku 2021 byla splacena jistina ve výši 500 tis. Kč, 
od zahájení splácení úvěru bylo uhrazeno 3,1 mil. Kč jistiny. Prostřednictvím účtu č. 2270077349/0800 
jsou financovány poplatky bance, splátky úvěru a úroky z úvěru. Z běžného účtu bylo v roce 2021 na 
zprostředkující účet převedeno 720 tis. Kč a kladné úroky z účtu činily 40,86 Kč. Ze zprostředkujícího 
účtu bylo hrazeno 500.004 Kč na jistinu, 107.438,50 Kč na úroky a 1.101 Kč na poplatky bance. 
Úrok z úvěru je vázán na sazbu PRIBOR. V první polovině roku 2021 činila pod 0,5 % (úrok kolem 
6.000 Kč měsíčně), v září již překročila 1,1 % (měsíční úrok 9.000 Kč) a v prosinci roku 2021 se dostala 
na hranici 3,5 % (měsíční úrok přes 21.000 Kč). V současné době již měsíční sazba PRIBOR činí 4,86 
%, což představuje měsíční úrok přes 30 tis. Kč. Proto se doporučuje snížit dlužnou částku úvěru 
jednorázovou mimořádnou splátkou ve výši 3 mil. Kč.  
 
 
Stav spořícího bankovního účtu obce u ČSOB a.s.  č.ú. 291547259/0300 
 
Zůstatek k 1.1.2021  10.172.390,55 Kč 
Zůstatek k 31.12.2021  10.174.453,47 Kč 
 
Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 122/2019 ze dne 16.12.2019 obec zřídila spořící účet u ČSOB 
a.s. na lepší zhodnocení dočasně volných finančních prostředků obce. Na spořící účet bylo v roce 2019 
převedeno 21 mil. Kč. Bohužel od poloviny roku 2020 se začal úrok snižovat a v druhé polovině roku 
2020 již představoval úročení nižší než na běžném účtu.  
Proto v souvislosti s financováním stavby sociálních bytů bylo v červnu 2020 převedeno 2 mil. Kč na 
běžný účet obce a v říjnu 2020 bylo převedeno dalších 9 mil. Kč.  
V roce 2021 nebylo možné u spořícího účtu zajistit lepší úročení. Při zůstatku 10 mil. Kč na spořícím 
účtu činil měsíční úrok cca 170 Kč. K 31.12.2021 celkový úrok na spořícím účtu činil 174.453,47 Kč.   
Pokladna 
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Zůstatek k 1.1.2021    55.552,00 Kč 
Zůstatek k 31.12.2021         75.198,00 Kč 
 
Jelikož se zůstatek v pokladně nemusí k 31.prosinci kalendářního roku vynulovat, vstupuje do 
finančních aktiv i stav peněžní pokladny obce.  
 
Celkové disponibilní finanční zdroje obce jsou proto tvořeny součtem prostředků na běžném účtu, účtu 
u ČNB, zprostředkujícím účtu, na spořícím účtu a pokladny. Úvěrový účet je účelově založen pro 
čerpání úvěru a jeho splácení. Jeho hodnota se do disponibilních zdrojů obce nezapočítává. 
 
Disponibilní zůstatek k 31.12.2021  25.464.719,40 Kč 

 
 
3. Hospodářská činnost obce 
 
Obec neprovozuje vlastní hospodářskou činnost. 

 
 
4. Stav účelových fondů a finančních aktiv 
 
V roce 2021 obec Břestek disponovala jedním peněžním fondem - Fond rozvoje bydlení na území obce 
Břestek (FRB) a jedním úvěrovým účtem u České spořitelny a.s.  
 
4.1.  Fond rozvoje bydlení  č.ú. 155096270/0300 

 
Zůstatek k 1.1.2021 603.383,54 Kč 
 
Příjmy:     úroky na BÚ        210,99 Kč  
                 splátky půjček od obyvatel 165.342,00 Kč 
celkem 165.552,99 Kč 
 
Výdaje :   půjčky občanům v roce 2021            0,00 Kč 
                 poplatek za vedení účtu     1.170,00 Kč 
                 vratky     1.382,33 Kč 
celkem     2.552,33 Kč 
 
Zůstatek k 31.12.2021        766.384,20 Kč  

 

V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná půjčka z FRB. Od založení FRB v roce 1999 bylo poskytnuto 36 
půjček. V průběhu roku 2021 bylo dokončeno splácení jedné půjčky, takže celkový počet splacených 
půjček poskytnutých obyvatelům obce je na hodnotě 32. U zbývajících čtyř probíhá splácení. 
Nesplacené půjčky od občanů k 31.12.2021 činí 257.334,97 Kč. 
 
 
4.2. Úvěrový bankovní účet obce na stavbu kanalizace  č.ú. 332427449/0800 
 
Zůstatek k 1.1.2021  7.166.972,00 Kč 
Zůstatek k 31.12.2021  6.666.968,00 Kč 
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K 31.12.2013 byl vyčerpán celý úvěr. Od roku 2014 je zahájeno splácení úvěru. Zůstatek na tomto účtu 
stanovuje výši nesplaceného úvěru k poslednímu dni v roce 2021.  
 
 
4.3. Akcie 
 

 Stav k 1.1.2021 Stav k 31.12.2021 Nom. hodnota 1 akcie 
SVAK a.s. 7.554 7.554 1.000,-- Kč 

 
V roce 2021 neproběhla žádná změna v nákupu či prodeji akcií. Obec je vlastníkem 7.554 ks akcií 
společnosti Slovácké vodárny a kanalizace Uh. Hradiště, a.s. V roce 2021 byla na základě usnesení 
z valné hromady stanovena výplata dividendy SVK a.s., která pro naši obec činila 35.315 Kč. Dividenda 
byla uhrazena na účet obce dne 20.9.2021. 
 
 
4.4. Podílové listy 
 

 Počet k 1.1.2021 k 31.12.2021 Hodnota  k 1.1.2021 k 31.12.2021 
Sporoinvest 45.013 45.013 84.669,45 Kč 83.706,17 Kč 
Sporobond 568.018 568.018 1.342.567,34 Kč 1.266.736,94 Kč 
ČSOB div. firem 604,3720 604,3720 990.644,28 Kč 1.228.639,93 Kč 
ČSOB akc. vod. bohat. 356,5240 356,5240 548.743,91 Kč 700.106,18 Kč 
ČSOB flex. plán 981,5078 981,5078 1.012.327,14 Kč 1.049.840,37 Kč 
ČSOB růstový 881,3290 881,3290 1.066.998,58 Kč 1.179.209,39 Kč 

 
K 31.12.2021 hodnota PL Sporoinvest: 1,8596 Kč, PL Sporobond 2,2301 Kč. V roce 2021 nebyl 
proveden žádný nákup podílových listů České spořitelny. Zhodnocení podílových listů v roce 2021: 
Sporoinvest:  - 1,14 %, Sporobond: - 5,65 %.  
Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 119/2017 ze dne 23.10.2017 bylo dne 13.11.2017 nakoupeno 
604,3720 ks podílového listu ČSOB Akciový dividendových firem za cenu 999.999,95 Kč (hodnota 1 
ks PL při nákupu 1.654,61 Kč) a 356,5240 ks podílového listu ČSOB Akciový vodního bohatství za 
cenu 499.999,95 Kč (hodnota 1 ks PL při nákupu 1.402,43 Kč). Dále bylo dne 14.11.2017 nakoupeno 
981,5078 ks podílového listu ČSOB Flexibilní plán za cenu 999.999,41 Kč (hodnota 1 ks PL při nákupu 
1.018,84 Kč) a 881,3290 ks podílového listu ČSOB Růstový za cenu 999.999,95 Kč (hodnota 1 ks PL 
při nákupu 1.134,65 Kč). 
K 31.12.2021 hodnota PL ČSOB div. firem činí 2.032,92 Kč, hodnota PL ČSOB akc. vod. bohatství 
činí 1.963,70 Kč, hodnota PL ČSOB flex. plán činí 1.069,62 Kč a hodnota PL ČSOB Růstový činí 
1.337,99 Kč. 
Zhodnocení podílových listů ČSOB za rok 2021 činí: ČSOB div. firem + 24,02 %, ČSOB vodního 
bohatství + 27,58 %, ČSOB flexibilní plán + 3,71 % a ČSOB růstový + 10,52 %.  
Celkové zhodnocení podílových listů ČSOB za období od 13.11.2017 do 31.12.2021 činí: ČSOB div. 
firem + 22,86 %, ČSOB vodního bohatství + 40,02 %, ČSOB flexibilní plán + 4,98 % a ČSOB růstový 
+ 17,92 %.  
Celkový zisk/ztráta od počátečního nákupu PL ČSOB činí: ČSOB div. firem + 228.640 Kč, ČSOB 
vodního bohatství + 200.106 Kč, ČSOB flexibilní plán + 49.840 Kč a ČSOB růstový + 179.209 Kč. Od 
nákupu podílových listů ČSOB celkový zisk k 31.12.2021 činí 657.795 Kč. Důvodem je zotavení fondů 
po pandemii koronaviru.  
 
 
5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí 
  
Obec disponuje jedinou příspěvkovou organizací – Mateřská škola Břestek, okres Uherské Hradiště. 
V rámci rozpočtu obce na rok 2021 byl schválen příspěvek obce příspěvkové organizaci ve výši 520 tis. 
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Kč, který byl uhrazen ve čtyřech rovnoměrných splátkách po 130.000,-- Kč. Za rok 2021 příspěvková 
organizace MŠ Břestek hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 39.444,06 Kč.  
 
Finanční vypořádání příspěvkové organizace bylo projednáno na zasedání zastupitelstva dne 
14.3.2022. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
byly usnesením č. 003/2022 provedeny následující převody: 
 

 Výsledek hospodaření Rezervní fond Fond odměn Odvod zřizovateli 
MŠ Břestek 39.444,06 39.444,06 0,-- 0,-- 

 
Současně byla usnesením č. 002/2022 schválena účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola 
Břestek, okres Uherské Hradiště, se sídlem Břestek 102, IČO: 750 20 629, sestavená k rozvahovému 
dni 31.12.2021. 
V roce 2021 nebyla realizována žádná větší investice v budově MŠ.  

 
 
6. Hospodaření organizací založených obcí 
  
Obec působí v jediné hospodářské organizaci – v Lesním družstvu Osvětimany se sídlem Osvětimany 
258, IČO: 63 48 77 81, předmět podnikání: lesnictví. Obec Břestek je podílnickým vlastníkem id. 1/119 
družstva. V roce 2021 organizace hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 2.291.870,44 
Kč po zdanění. Účetní závěrka byla schválena na valné hromadě LD Osvětimany dne 22.3.2022. Celý 
hospodářský výsledek za rok 2021 po zdanění byl převeden do nerozděleného zisku z minulých let. 
Pozemky, na nichž lesní družstvo hospodaří, jsou majetkem jednotlivých podílnických obcí družstva. 
Pro rok 2021 je jediným příjmem obce z této organizace nájemné a pachtovné, které za majetkový podíl 
1/119 pro rok 2021 činí dohromady 10.000 Kč. Nájemné a pachtovné bylo uhrazeno v souladu 
s uzavřenými smluvními vztahy a usnesením LD dne 2.7.2021. 
 
 
 

7. Vyúčtování finančních vztahů 2021 
 
7.1. Finanční vztahy k rozpočtu EU: 
 
Sociální byty v obci Břestek              10.672.672,32 Kč 
V roce 2019 obec získala dotaci z IROP na projekt „Sociální byty v obci Břestek“ v předpokládané výši 
10.672.672,32 Kč. Na základě otevřeného výběrového řízení, které probíhalo na přelomu roku 2019 a 
2020, se zhotovitelem díla stala firma ZESS a.s., Boršice, s nejnižší nabídkou 12.679.900 Kč, bez DPH. 
Realizace stavby byla zahájena v březnu 2020 a byla dokončena v dubnu 2021. V roce 2020 byly 
uzavřeny dva dodatky ke SOD. Jeden se týkal navýšení nákladů ve spojitosti s výměnou celé střešní 
krytiny, druhý se týkal změny nakládání s odpadními vodami z objektu – jímka na vyvážení nahrazena 
ČOV s odváděním vyčištěných odpadních vod kanalizací do recipientu Chabaňského potoka. Náklady 
na Dodatek č. 1 činí 357.811 Kč včetně DPH, na Dodatek č.2 činí 1.294.642,40 Kč včetně DPH. V roce 
2021 byl uzavřen třetí Dodatek ke SOD, který kompenzoval některé neprovedené práce (např. oplocení) 
za drobné vícepráce na stavbě v hodnotě 94.982 Kč bez DPH. Tento dodatek ale neměnil celkovou cenu 
díla. Cena díla včetně všech tří dodatků činí 16.234.338,40 Kč včetně DPH. V roce 2020 byly uhrazeny 
investiční náklady na výstavbu 7 sociálních bytů ve výši 9.896.290,26 Kč, v roce 2021 mělo být 
uhrazeno 6.338.048,14 Kč. V roce 2021 bylo na stavební práce vlivem zaokrouhlování DPH uhrazeno 
6.338.047,71 Kč. Jde o dotaci v režimu Ex post, takže dotace byla vyplacena po dodání žádosti o platbu 
po dokončení díla a dodání veškerých potřebných dokladů. Vyúčtování dotace na základě obcí dodaných 
podkladů prováděla Regionální rozvojová agentura Východní Moravy. Dne 2.11.2021 byla na účet obce 
uhrazena dotace ve výši 10.253.509,04 Kč, což je oproti předpokládané výši o 419.163 Kč méně. Tyto 
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náklady nejdou na vrub stavebních prací, ale na administraci žádosti, včetně výběrového řízení, plateb 
za projekční práce a za stavební dozor. 
 
Lokální biocentrum v k.ú. Břestek                  854.935,20 Kč 
V roce 2020 obec získala dotaci ze SFŽP na projekt „Lokální biocentrum v k.ú. Břestek“. Z celkových 
nákladů 1.113.653 Kč činila dotace max. 890.922,90 Kč, včetně následné péče. Vlastní zdroje obce 
představují částku 222.730,73 Kč. Na základě výběrového řízení, které proběhlo v roce 2021, se 
zhotovitelem díla stala firma Hodonínská lesní s.r.o., Hodonín, s nejnižší nabídkou 1.209.217,83 Kč, 
včetně DPH. Součástí díla je i realizace nezpůsobilých nákladů ve výši 117.841,90 Kč včetně DPH. 
Vzhledem k nezbytnosti úpravy termínů realizace díla a následné péče bylo nutné upravit žádost o 
dotaci, takže obec v druhé polovině roku 2021 obdržela opravené rozhodnutí o poskytnutí dotace, podle 
něhož z celkových uznatelných nákladů ve výši 1.068.669,01 Kč činí dotace max. 854.935,20 Kč a 
vlastní zdroje 213.733,81 Kč. Realizace stavby byla zahájena na podzim 2021 a první etapa (založení 
LBC, 5 mokřadů, odstranění nevhodných dřevin a výsadba) byla dokončena v březnu 2022. První rok 
následné péče bude probíhat v roce 2022, druhý v roce 2023 a třetí v roce 2024. Protože rok 2024 je 
mimo druhé plánovací období pro dotace z EU, nebude za následnou péči v roce 2024 uhrazena dotace, 
a to je vlastně předmětem změny rozhodnutí o poskytnutí dotace z fondů EU v roce 2021. První etapa 
realizace a založení LBC byly dokončena v březnu 2022, obcí byly připraveny veškeré podklady 
k žádosti o platbu a tyto byly následně zaslány na Regionální rozvojovou agenturu Východní Moravy, 
která žádost o dotaci administruje. Jde o dotaci v režimu Ex post, takže bude vyplacena po dokončení 
jednotlivých etap akce. Předpoklad částečné úhrady dotace na realizaci LBC a první následnou péči je 
rok 2022, na druhou následnou péči konec roku 2023 a následnou péči v roce 2024 již bude muset 
uhradit obec.  
 
Chodník podél silnice III/4223, Břestek (k Baloncentru)               793.745,05 Kč 
V roce 2021 obec získala dotaci z IROP na projekt „Chodník podél silnice III/4223, Břestek“. 
Z celkových nákladů 835.521,11 Kč činí dotace na stavební práce max. 793.745,05 Kč. Vlastní zdroje 
obce představují částku 41.776,06 Kč. Jde o dotaci v režimu Ex post, takže dotace bude vyplacena po 
dokončení stavby. Během stavby nevznikly žádné vícepráce a nebyl uzavřen žádný dodatek k SOD. 
Realizace stavby byla zahájena v roce 2021 a dokončena do 30.9.2021. Na základě výběrového řízení, 
které proběhlo v roce 2021, se zhotovitelem stavby stala firma SVS Correct, spol. s r.o., Bílovice, 
s nejnižší nabídkou 976.546,-- Kč, včetně DPH. Vyúčtování dotace proběhlo v roce 2021 (Mgr. Marta 
Polášková) a dne 3.12.2021 byla na účet obce vyplacena dotace v predikované výši 793.745,05 Kč. 
 
Lávka pro pěší přes Zlechovský potok, Břestek                 570.000,00 Kč 
V roce 2021 obec získala dotaci z IROP na projekt „Lávka pro pěší přes Zlechovský potok, Břestek“. 
Z celkových uznatelných nákladů 600.000,-- Kč činí dotace na stavební práce max. 570.000,-- Kč. 
Vlastní zdroje obce představují částku 30.000,-- Kč. Jde o dotaci v režimu Ex post, takže dotace bude 
vyplacena po dokončení stavby. Během stavby nevznikly žádné vícepráce a nebyl uzavřen žádný 
dodatek k SOD. Realizace stavby byla zahájena převzetím stanoviště dne 9.7.2021, termín dokončení 
stavby je 4 měsíců od zahájení realizace stavby. Na základě výběrového řízení, které proběhlo v roce 
2021, se zhotovitelem stavby stala firma ZESS, a.s., Boršice, s nejnižší nabídkou 1.280.748,-- Kč, včetně 
DPH. Vyúčtování dotace proběhlo v roce 2021 (p. Julie Kovaříková) s žádostí o platbu. V roce 2021 
nebyla dotace vyplacena.  Dne 17.3.2022 byla na účet obce vyplacena dotace v predikované výši 
570.000 Kč. 
 
 
 
7.2. Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu: 
 
Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony“   225.462,-- Kč 
O tuto dotaci žádala Mateřská škola Břestek, příspěvková organizace obce. Dotace je „průtoková“, obec 
je pouze prostředníkem pro převedení finančních prostředků. Dotaci obec dostala na účet obce dne 
27.10.2021 a dne 2.11.2021 ji převedla na účet MŠ.  Tím je dotace řádně zúčtována. 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR                   31.000,-- Kč 
Dne 2.9.2021 obec obdržela dotaci na výdaje v souvislosti se zajištěním voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ve výši 31.000 Kč. Bylo čerpáno 31.504,56 Kč, z toho 1.111 Kč tvoří neuznatelné 
náklady. Obec nedočerpala částku 31.000 – 31.504,56 + 1.111 = 606,44 Kč.  Vratka této částky byla 
uhrazena dne 24.1.2022. 
 
Kompenzace nákladů obcí v souvislosti s pandemií COVID-19               162.932,72 Kč  
Jako kompenzaci nákladů v souvislosti s pandemií nákazy virem COVID-19 obec obdržela tři platby 
kompenzace ve výši 6.840,90 + 124.291,04 + 31.800,78 = 162.932,72 Kč.. Kompenzace nepodléhá 
žádnému dalšímu vyúčtování. 
 
Dotace na výkon státní správy         194.900,-- Kč 
Na základě schváleného státního rozpočtu je v každém roce obecním úřadům kompenzována náhrada 
za výkon státní správy, která se podle nového RUD skládá pouze z dotace na výkon přenesené 
působnosti. Tato dotace je měsíčně distribuována obcím prostřednictvím Zlínského kraje ve výši cca 
1/12 schválené dotace a nepodléhá žádnému dalšímu vyúčtování.  
 
 
7.3. Finanční vztahy k rozpočtu kraje 
 
Zlínskému kraji byl uhrazen příspěvek na dopravní obslužnost v celkové výši 83.700 Kč v jediné splátce 
dne 18.5.2021 a byl uhrazen příspěvek na jednotnou digitální mapu Zlínského kraje ve výši 3.119 Kč 
(uhrazeno 13.10.2021).   
 
 
7.4. Finanční vztahy k rozpočtům jiných obcí a sdružení obcí 
 
V roce 2021 byla na základě smluvního vztahu s Městysem Buchlovice dne 25.6.2021 uhrazena částka 
příspěvku na provoz hasičské zásahové jednotky v Buchlovicích ve výši 25.000 Kč. 
 
V roce 2021 byly uhrazeny následující příspěvky svazkům obcí a sdružením, jejichž je Obec Břestek 
členem: 

 Mikroregion Buchlov – členský příspěvek ve výši 25.140 Kč byl uhrazen jednou splátkou dne 
17.6.2021. 

 Sdružení místních samospráv ČR – členský příspěvek 4.164 Kč uhrazen 1.3.2021. 
 
V roce 2021 byly v souvislosti s tornádem, které poškodilo infrastrukturu obcí jižní Moravy poskytnuty 
mimořádné finanční dary obci Hrušky ve výši 30.000 Kč a obci Lužice 30.000 Kč. Úhrada poskytnutých 
dotací provedena dne 27.8.2021. 
 
7.5. Dary a dotace z rozpočtu obce 

V roce 2021 byly z rozpočtu obce poskytnuty tyto finanční dary spolkům, sdružením a fyzickým 
osobám (celkem 26.075 Kč): 

- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. (St. Město)    1 000,00 Kč 

- ZO Českého svazu včelařů Buchlovice     3 000,00 Kč 

- Diakonie ČCE – středisko CESTA, Uh. Hradiště   1 000,00 Kč 

- Místní akční skupina Buchlov, z.s.                           21.075,00 Kč 
 
Na základě schválených pravidel pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce Břestek byly v roce 
2021 poskytnuty tyto finanční dotace z rozpočtu obce (celkem 45.000 Kč). 
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- Charita Uherské Hradiště      10 000,00 Kč 

Ve všech případech se jedná o účelově vázanou dotaci na stanovený účel.  
 
Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvě byla dotace v roce 2021 řádně vyplacena dne 15.3.2021. 
Charita provedla vyúčtování e-mailem dne 16.12.2021. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a 
vyúčtování dotace bylo akceptováno dopisem č.j. 159/2021 dne 20.12.2021.  
 
 
 

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021  
 
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 provedl Krajský úřad Zlínského kraje, kontrolní oddělení. 
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání bylo provedeno ve dnech 
23.9.2021 až 25.9.2021 a závěrečné v termínu od 2.2.2022 do 23.2.2022. 
 
 
Závěr zprávy :  

 

I.  Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let 
 
Méně závažné chyby a nedostatky:  

ČUS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 
ČUS č. 701 bod 6.2. a 6.4. Územní celek neúčtoval v okamžiku uskutečnění účetního případu 
při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí. 
O převodu pozemků nebylo účtováno k datu podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 
NAPRAVENO  

 
 

II.  Při přezkoumání hospodaření obce Břestek za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
[§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.], kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím 
přezkoumání, které byly napraveny.,  

 

 
III.  Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

 

IV.  Při přezkoumání hospodaření obce Břestek za rok 2021  

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,81 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,13 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku   0,00 %  

 
V.   Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
 
Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření tvoří přílohu závěrečného účtu obce a pro svou rozsáhlost 
je k dispozici v kanceláři OÚ.  
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9. Nemovitý majetek 
 
V roce 2021 byly provedeny následující změny nemovitého majetku na základě majetkoprávních úkonů. 
 
9.1. Nabytí majetku: 

a) Koupě pozemků parc. č. 2978 – ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 2983 – ostatní plocha o 
výměře 2 m2 a parc. č. 2984 – ostatní plocha o výměře 7 m2, které byly odděleny z pozemku 
parc. č. st. 4 geometrickým plánem č.  874-54/2017, vše v k.ú. Břestek, směnnou smlouvou 
z vlastnictví Karla Veleckého za dohodnutou smluvní cenu 550 Kč. Vklad proveden v katastru 
nemovitostí dne 13.10.2021 pod č.j. V-6741/2021-711, právní účinky vkladu 22.9.2021. Převod 
schválen v zastupitelstvu obce usnesením č. 82/2021 dne 21.6.2021. 

 
9.2. Pozbytí majetku: 

a) Prodej části pozemku parc. č. 925 – trvalý travní porost o výměře 282 m2, která byla oddělena 
geometrickým plánem č. 1067-97/2020 a označena jako částice „a“ kupní smlouvou do 
vlastnictví Petra Husaříka za smluvní kupní cenu 56.400 Kč. Částice „a“ pozemku se shora 
uvedeným geometrickým plánem slučuje s pozemky nabyvatele parc. č. 927/1  a 927/4 do 
nového pozemku označeného parc. č. 927/1 o výměře 1.365 m2.  Vklad proveden v katastru 
nemovitostí dne 19.3.2021 pod č.j. V-1342/2021-711, právní účinky vkladu 25.2.2021. Převod 
schválen v zastupitelstvu obce usnesením č. 81/2020 dne 19.10.2020. 

b) Vymezení šesti bytových jednotek a dvou nebytových jednotek v domě č.p. 300 v k.ú. Břestek 
na základě Prohlášení vlastníka budovy. Přesný popis vymezených jednotek č. 300/1 až 300/8 
je popsán v Prohlášení vlastníka budovy. Vymezením se nepřevádí majetkové právo, pouze 
dochází k rozdělení budovy č.p. 300 na jednotlivé jednotky. Vklad proveden v katastru 
nemovitostí dne 17.3.2021 pod č.j. V-1184/2021-711, právní účinky vkladu 19.2.2021. 
Prohlášení vlastníka budovy schváleno v zastupitelstvu obce usnesením č. 83/2020 dne 
19.10.2020. 

c) Prodej bytové jednotky č. 300/1 budovy č.p. 300 na pozemku parc. č. st. 542 v k.ú. Břestek do 
SJM Důbravových za celkovou kupní cenu 823.502,20 Kč. Součástí vlastnictví jednotky je 
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 681/5404 na společných částech budovy č.p. 300 a na 
pozemku parc. č. st. 542 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2, vše v k.ú. Břestek. 
Vklad proveden v katastru nemovitostí dne 22.4.2021 pod č.j. V-2121/2021-711, právní účinky 
vkladu 26.3.2021. Převod schválen v zastupitelstvu obce usnesením č. 4/2021 dne 15.2.2021. 

d) Prodej bytové jednotky č. 300/2 budovy č.p. 300 na pozemku parc. č. st. 542 v k.ú. Břestek do 
vlastnictví Blanky Martové za celkovou kupní cenu 861.214,20 Kč. Součástí vlastnictví 
jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 708/5404 na společných částech budovy č.p. 
300 a na pozemku parc. č. st. 542 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2, vše v k.ú. 
Břestek. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne 22.4.2021 pod č.j. V-2121/2021-711, 
právní účinky vkladu 26.3.2021. Převod schválen v zastupitelstvu obce usnesením č. 5/2021 
dne 15.2.2021. 

e) Prodej bytové jednotky č. 300/3 budovy č.p. 300 na pozemku parc. č. st. 542 v k.ú. Břestek do 
vlastnictví Miroslavy Martonové za celkovou kupní cenu 786.561,50 Kč. Součástí vlastnictví 
jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 675/5404 na společných částech budovy č.p. 
300 a na pozemku parc. č. st. 542 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2, vše v k.ú. 
Břestek. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne 22.4.2021 pod č.j. V-2121/2021-711, 
právní účinky vkladu 26.3.2021. Převod schválen v zastupitelstvu obce usnesením č. 6/2021 
dne 15.2.2021. 

f) Prodej bytové jednotky č. 300/4 budovy č.p. 300 na pozemku parc. č. st. 542 v k.ú. Břestek do 
vlastnictví Lenky Áronové za celkovou kupní cenu 777.897,60 Kč. Součástí vlastnictví 
jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 694/5404 na společných částech budovy č.p. 
300 a na pozemku parc. č. st. 542 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2, vše v k.ú. 
Břestek. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne 22.4.2021 pod č.j. V-2121/2021-711, 
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právní účinky vkladu 26.3.2021. Převod schválen v zastupitelstvu obce usnesením č. 7/2021 
dne 15.2.2021. 

g) Prodej bytové jednotky č. 300/5 budovy č.p. 300 na pozemku parc. č. st. 542 v k.ú. Břestek do 
vlastnictví Miloslava Stýskala za celkovou kupní cenu 925.253,80 Kč. Součástí vlastnictví 
jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 828/5404 na společných částech budovy č.p. 
300 a na pozemku parc. č. st. 542 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2, vše v k.ú. 
Břestek. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne 22.4.2021 pod č.j. V-2121/2021-711, 
právní účinky vkladu 26.3.2021. Převod schválen v zastupitelstvu obce usnesením č. 8/2021 
dne 15.2.2021. 

h) Prodej bytové jednotky č. 300/6 budovy č.p. 300 na pozemku parc. č. st. 542 v k.ú. Břestek do 
vlastnictví Františka Tománka za celkovou kupní cenu 381.388 Kč. Součástí vlastnictví 
jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 358/5404 na společných částech budovy č.p. 
300 a na pozemku parc. č. st. 542 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2, vše v k.ú. 
Břestek. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne 22.4.2021 pod č.j. V-2121/2021-711, 
právní účinky vkladu 26.3.2021. Převod schválen v zastupitelstvu obce usnesením č. 9/2021 
dne 15.2.2021. 

i) Prodej nebytové jednotky č. 300/8 budovy č.p. 300 na pozemku parc. č. st. 542 v k.ú. Břestek 
do vlastnictví Richarda Martináka za celkovou kupní cenu 314.717 Kč. Součástí vlastnictví 
jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 378/5404 na společných částech budovy č.p. 
300 a na pozemku parc. č. st. 542 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2, vše v k.ú. 
Břestek. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne 22.4.2021 pod č.j. V-2121/2021-711, 
právní účinky vkladu 26.3.2021. Převod schválen v zastupitelstvu obce usnesením č. 10/2021 
dne 15.2.2021. 

j) Prodej pozemku parc. č. 2610/38 – ostatní plocha o výměře 72 m2 v k.ú. Břestek, který byl 
oddělen geometrickým plánem č. 1060-67/2020 z pozemku parc. č. 2610/4 do SJM 
Tabarkových za smluvní kupní cenu 3.600 Kč. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne 
21.5.2021 pod č.j. V-2981/2021-711, právní účinky vkladu 29.4.2021. Převod schválen 
v zastupitelstvu obce usnesením č. 43/2021 dne 12.4.2021. 

k) Prodej pozemku parc. č. 2610/40 – ostatní plocha o výměře 57 m2 v k.ú. Břestek, který byl 
oddělen geometrickým plánem č. 1065-93/2020 z pozemku parc. č. 2610/4 do SJM Zůbkových 
za smluvní kupní cenu 2.850 Kč. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne 24.5.2021 pod č.j. 
V-2982/2021-711, právní účinky vkladu 29.4.2021. Převod schválen v zastupitelstvu obce 
usnesením č. 44/2021 dne 12.4.2021. 

l) Prodej pozemku parc. č. 2610/41 – ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. Břestek, který byl 
oddělen geometrickým plánem č. 1065-93/2020 z pozemku parc. č. 2610/4 do vlastnictví Ireny 
Ivanové za smluvní kupní cenu 1.800 Kč. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne 2.6.2021 
pod č.j. V-3309/2021-711, právní účinky vkladu 11.5.2021. Převod schválen v zastupitelstvu 
obce usnesením č. 45/2021 dne 12.4.2021. 

m) Prodej pozemku parc. č. 103/8 – ostatní plocha o výměře 63 m2, který byl oddělen z pozemku 
parc. č. 103/3, pozemku parc. č. 115/3 - zahrada o výměře 2 m2, který byl oddělen z pozemku 
parc. č. 1115/2 a pozemků parc. č. 2603/68 – ostatní plocha o výměře 18 m2 a parc. č. 2603/69 
– ostatní plocha o výměře 7 m2, které byly odděleny z pozemku parc. č. 2603/7, vše v k.ú. 
Břestek. Všechny pozemky byl odděleny geometrickým plánem č. 874-54/2017 do vlastnictví 
Karla Veleckého směnnou smlouvou za celkovou kupní cenu 4.500 Kč. Vklad proveden 
v katastru nemovitostí dne 13.10.2021 pod č.j. V-6741/2021-711, právní účinky vkladu 
22.9.2021. Převod schválen v zastupitelstvu obce usnesením č. 82/2021 dne 21.6.2021. 
 

9.3. Zástavní práva : 
a) Obec Břestek ručila za dotaci poskytnutou na stavbu 5 bytových jednotek pro nájemní bydlení 

v domě č.p. 300   zástavní smlouvou na dům č.p. 300, a to na dobu určitou – 20 let od kolaudace 
stavby 5 bytových jednotek. Kolaudace stavby proběhla 4.1.2001. Zástavní smlouva byla 
uzavřena 29.1.2001 a od 5.1.2021 mohlo být požádáno o zrušení zástavního práva.  Dne 
6.1.2021 obec požádala o zrušení zástavního práva zřízeného pod č.j. V2-284/2001-711. Vklad 
proveden v katastru nemovitostí dne 28.1.2021, právní účinky vkladu 6.1.2021. 



Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 
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10. Návrh usnesení 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Břestek 
za rok 2021 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
 
 
 
 
 
      RNDr. Jindřich Krušina 
             starosta obce 
      otisk úředního razítka 
 
 
 
Zveřejněno na úřední desce OÚ Břestek dne 26.května 2022 
 
 
 
Sňato z úřední desky OÚ Břestek  dne ……………………... 


