
Příloha č. 2 k bodu X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s 

jejich majetkem 

1. Základní škola a mateřská škola Velká Jesenice 

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velká Jesenice. 

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2021 se záporným hospodářským výsledkem -180 386 Kč. 

Tento výsledek vznikl zejména v důsledku nárůstu záloh energií, které byly v květnu 2022 částečně (75 tis. Kč) 

vráceny v rámci vyúčtování. 

K 31. 12. 2021 byla provedena veřejnoprávní kontrola Základní školy a mateřské školy Velká Jesenice, během 

níž nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k udělení opatření k nápravě. 

2. Velkojesenická s.r.o. 

Obec Velká Jesenice je 100 % vlastníkem právnické osoby Velkojesenická s.r.o., se vkladem 400 000 Kč. 

Technika byla v průběhu roku běžně opravována a udržována. Žádný větší nákup nebyl uskutečněn. 

Společnost má dva stálé zaměstnance na celý pracovní úvazek. Na dopomoc příležitostně najímá brigádníky. 

 

Výsledky hospodaření v roce 2021: 

Výnosy 2 997 tis. Kč 

Náklady 3 056 tis. Kč 

Výsledek hospodaření -59 tis. Kč 

Ztráta byla způsobena zejména odpisy sekacího traktoru Kubota ve výši 96 tis. Kč 

 

Struktura výnosů: 

Výnosy celkem 2 997 tis. Kč    

Výnosy z VaK 1 547,4 tis. Kč 

822,8 tis. Kč Voda 28 % 

624,7 tis. Kč Kanalizace 21 % 

99,9 tis. Kč Tranzit vody do ČS 3 % 

Výnosy od obce VJ, školy VJ 903,3 tis. Kč   30 % 

Výnosy od ostatních 546,3 tis. Kč   18 % 

 

Struktura výkonů: 

Výkony celkem 3 473 hodin    

Vak celkem 520 hodin 
92,5 hodin Voda 3 % 

427,5 hodin Kanalizace 12 % 

Práce pro obec VJ, školu VJ 2 006,5 hodin   58 % 

Režijní práce firmy (opravy apod.) 204,5 hodin   6 % 

Práce pro ostatní 742 hodin   21 % 

 

Starosta obce jako jednatel společnosti navrhuje zastupitelstvu obce k rozhodnutí jediného společníka 

usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Jesenice schvaluje účetní závěrku firmy Velkojesenická s.r.o. za rok 2021 s tím, 

že ztráta hospodaření bude uhrazena ziskem z minulých let. 


