
Zpráva k Závěrečnému účtu obce Bublava za rok 2019 
 

Dílčí přezkoumání kontrolory z finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje proběhlo 
10.10.2019, konečné přezkoumání pak proběhlo 29.1.2020. 

Při kontrole došlo k přezkoumání písemností – např. návrh rozpočtu, rozpočtová opatření, schválený 
rozpočet, evidence pohledávek, kniha faktur, pokladní doklad, dohody o provedení práce, smlouvy a 
další materiály k poskytnutým účelovým dotacím, smlouvy a další materiály k přijatým účelovým 
dotacím, smlouvy nájemní, smlouvy o převodu majetku, dokumentace k veřejným zakázkám, zápisy 
z jednání zastupitelstva včetně usnesení a další. 

Dále bylo také přezkoumáno plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání 
hospodaření územního celku za předcházející rok. 

Dále byl ověřen poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (§ 
10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.), kdy bylo zjištěno, že dluh obce Bublava překročil 60% 
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky o částku 7.150.361,25 Kč. Toto je způsobeno 
návratnou finanční výpomocí od MF ČR (v současnosti 12.150.000,- Kč), kterou obec získala, aby 
uhradila své závazky vůči finančnímu úřadu způsobené porušením rozpočtové kázně při stavbě 
Víceúčelového sportovního zařízení (akvaparku). 

Při přezkoumání hospodaření obce Bublava za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 
3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

Na základě doporučení auditorů byl v roce 2019 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 
odepsán na manka a škody (547), resp. zmařenou investici – náklad vzniklý z rozhodnutí účetní 
jednotky o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku (0500). Jedná se o rozpracovanou 
výstavbu Víceúčelového sportovního zařízení (akvaparku, 55.981.503,90 Kč) a vodovodu (3.398.516,20 
Kč), díky čemuž se obec Bublava dostala do ztráty. Bližší informace jsou k tomuto uvedeny níže, ve 
finanční a majetkové inventuře. 

 
K 31.12.2018 vykazovala obec Bublava společně ve finanční a materiálové inventuře majetek ve výši 
112.881.657,15 Kč. K 31.12.2019 má obec Bublava majetek dle inventury ve výši 45.151.538,81 Kč 
(v částce je uveden i majetek do hodnoty 1 000,-Kč, který je v účetnictví veden na podrozvahovém účtu 
902). Důvod vzniklého rozdílu mezi roky 2018 a 2019 je vysvětlen níže v textu. 
 

Finanční inventura 
K 31.12.2019 má obec Bublava finance ve výši : - 3.102.557,62 Kč. 
Částka se dostala do mínusové hodnoty, a to kvůli návratné finanční výpomoci (NFV) ve výši 12 900 000 
Kč, kterou obec obdržela od Ministerstva financí ČR na uhrazení závazků vůči Finančnímu úřadu 
vzniklých v důsledku porušení rozpočtové kázně při stavbě Víceúčelového sportovního zařízení 
(akvaparku) v letech 1999-2002. NFV je Ministerstvu financí hrazena dle splátkového kalendáře, 
přičemž v letošním roce jsme uhradili první splátku ve výši 750.000,- Kč. 
 
Finanční inventura je sestavena:                     Stav na bank. účtech :    +9.068.207,67     
                                                                               Pohledávky - neuhraz. nájem:  +7.588,- 
                                                                               Zálohy - Innogy, ČEZ :   +78.813,51 
                                                                               Pohledávky - exekuce :    +112.534,20 
                                                                               Mzdy, OSSZ, zdravotní, daně: XII/19:  -219.701,- 
                                                                               Závazky: návrat. finan.výpomoc:  -12.150.000,- 
                                                                              ----------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                          -  3.102.557,62 



                                                                       

Materiálová inventura 
K 31.12.2018 vykazovala obec Bublava majetek v materiálu v pořizovacích hodnotách ve výši 
105 664.264,33 Kč. K 31.12.2019 má obec Bublava tento majetek ve výši 48.254.096,43 Kč. Rozdíl 
vznikl tím, že v průběhu roku 2019 byl odepsán majetek v celkové výši 59.452.157,60 Kč. Nejvyšší 
částkou ve vyřazeném majetku bylo vyřazení zmařené investice rozpracované výstavby Víceúčelového 
sportovního zařízení (akvaparku) v částce 55.981.503,90 Kč a zmařené investice vodovodu ve výši 
3.398.516,20 Kč (obojí nedokončený DHM VÚSZ). Dále pak vyřazení pozemků v částce 24.857,50 Kč a 
drobného majetku v částce 18.117,-Kč (vyřazení nefunkčního kávovaru, digitálního fotoaparátu a 
Windows Pro 7 v budově OÚ, dále pak vyřazení porouchaného elektrického ohřívače v bytech). Dále 
bylo vyřazeno „Zaměření provedení vodovodu“ (Vodovod Aschberg, zapsaný spolek, kontaktní osoba: 
Morávek Václav) v částce 24.750,-Kč, a to z důvodu špatného zaúčtování v minulosti.                                                                     
 Majetek se pořídil v celkové hodnotě 2.041.989,70,- Kč. Nejvyšší částkou v pořízeném majetku je 
prodloužení vodovodu v hodnotě 1.892.574,40 Kč, darovaná splašková kanalizační stoka v hodnotě 
60.000,- Kč a pořízení drobného majetku v hodnotě 88.765,30 Kč (nákup foto pastí, nábytku do 
kanceláře starostky, úhlová bruska, příklepová vrtačka a zakoupení sněhových řetězů, reproduktor a 
2ks elektrických hrnců pro konání kulturních a sportovních akcí). 
Majetek obce je evidován v pořizovacích cenách. Obec odepisuje hodnotu majetku rovnoměrným 
způsobem. Hodnota odpisů v roce 2019 činí 621.713,- Kč. 
 
Inventarizace byla provedena v souladu se zákonnými normami ČR a kontrolou nebylo zjištěno 
porušení účetní kázně. 
 

Investice v obci Bublava 
 
V roce 2019 se podařilo v rámci omezených finančních možností zrealizovat v obci Bublava několik 
dílčích investičních akcí, po dlouhých letech i s částečným financováním z dotačních prostředků 
rozpočtu Karlovarského kraje. 
Nejvýznamnější akce 2019: 

1. Prodloužení vodovodu v úseku Restaurace Švejk – Penzion Bublava v celkové hodnotě 
1.892,574,40 Kč vč. DPH 

2. Oprava místní komunikace v dílčím úseku mezi Restaurace Švejk – Penzion Bublava, kde došlo 
ke kompletní opravě povrchu v celkové hodnotě 1.341.224,79 Kč vč. DPH 

3. Dílčí opravy havarijních stavů místních komunikací „Stará cesta“, „Technosport-křižovatka 
Novotný“  

V tomto trendu máme v plánu pokračovat v investicích i v roce 2020. 


