Závěrečný účet obce Všenice za rok 2020 - NÁVRH
V souladu s §43 zákona 128/200Sb o obcích a §17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů zveřejňujeme návrh závěrečného účtu společně se
zprávou o přezkoumání hospodaření. Obec Všenice hospodařila v roce 2020 podle rozpočtu
schváleného zastupitelstvem obce Všenice dne 16.12.2019

1.) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce Všenice za rok 2020
Výkaz FIN 1-12M – Plnění rozpočtu k 31.12.2020
Příjmy celkem
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

4.105.000,00Kč

4.888.583,80Kč

Plnění
5.428.357,11Kč

%RS

%RU

132,24

111,04

Výdaje celkem
Rozpočet schválený
4.105.000,00Kč

Rozpočet upravený
5.912.321,80Kč

Plnění
6.403.227,88 Kč

%RS
155,99

%RU
108,30

Rozpočet upravený

Plnění

%RS

%RU

Financování
Rozpočet schválený
0,00

1.023.738,00

974.870,77

0,00

95,23

2.)Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje jsou v tis.Kč)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

%RS

3440
338
265
1.385

93,16
97,18
0,00
130,92

100,00
100,00
100,00
163,90

%RU

Příjmy
Tř.1 – Daňové příjmy
Tř.2 – nedaňové příjmy
Tř.3 – Kapitálové příjmy
Tř.4 – Přijaté transfery

3.692
348
0
65

Celkem příjmy

4.105

4.888

5.428

132,24

111,04

Příjmy po konsolidaci

4.105

4.888

4.888

119,08

100,00

4.055

3.195

3.687

90,92

115,37

3.440
338
265
845

Výdaje
Tř.5 – Běžné výdaje

Tř.6 – Kapitálové výdaje

Celkem výdaje
Výdaje po konsolidaci

50

2.717

2.716

4.105
4.105

5.912
5.912

6.403
5.863

432,86

154,63
142,83

99,99

94,46
99,17

Obec poskytla dotaci TJ Všenice z.s. ve výši 1.000.000,00Kč na výstavbu víceúčelového hřiště.
Během roku 2020 bylo uskutečněno celkem 6 Rozpočtových opatření 1/2020 - 6/2020.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) a v podrobném
návrhu Závěrečném účtu roku 2020, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední

desce, ale jsou k dispozici na webových stránkách obce www.vsenice.cz a v sídle obecního
úřadu v úředních hodinách.

3.)Stav peněžních prostředků na účtě:
K 31.12.2020

940.349,05 Kč

K 31.12.2020

1.590.047,80 Kč

K 31.12.2020

40.705,00 Kč

Celkem k 31.12.2020 Kč

Česká spořitelna a.s.
ČNB
Pokladna

2.571.101,85 Kč

Obec Všenice nebyla v roce 2020 příjemcem žádného úvěru ani půjčky.

4.)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 845.100,00-Kč. Rozpis přijatých dotací a
jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně ve stanovených
termínech vyúčtovány.
Poskytovatel

Účel

MZe ČR

Příspěvek na obnovu,
zajištění a vých.
porostů

KÚPK

Výkon státní správy

ÚZ

29014

Položka

4116

Poskytnutá
částka
9.750,00Kč

4112

Čerpáno

9.750,00Kč

68.100,00Kč
68.100,00Kč

KÚPK

příspěvek dle zákona
159/2020Sb(Covid)

KÚPK

Komunikace "U Kříže"

KÚPK

Volby KÚPK

98024

98193

4111

336.250 Kč

336.250,00 Kč

4222

400.000,00Kč

400.000,00Kč

31.000,00Kč

18.469,00Kč

4111

Přidělená dotace na volby do Zastupitelstva PK byla vyčerpána ve výši 18469,-Kč , ostatní
přidělené dotace byly vyčerpány v plné výši.

5.) Majetek obce k 31.12.2020
Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Změna stavu

Konečný stav k 31.12

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

97044.60

0.00

97044.60

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

330820.00

0.00

330820.00

19805316.68

1596784.41

21402101.09

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

262721.30

184280.46

447001.76

1123167.45

59624.21

1182791.66

7362746.30

45210.18

7407956.48

57374.00

-57374.00

0.00

20000.00

-20000.00

0.00

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku

-97044.60

0.00

-97044.60

Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku

-162388.00

-16560.00

-178948.00

-5897914.00

-363228.00

-6261142.00

-72610.00

-28636.00

-101246.00

-1123167.45

-59624.21

-1182791.66

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

6.) Výsledek hospodaření k 31.12.2020
Hlavní činnost – zisk před zdaněním ve výši

873.597,93,-Kč

Obec Všenice nemá hospodářskou činnost.
Obec Všenice nemá žádné účelové fondy.

7.)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všenice za rok 2020
Přezkoumání hospodaření provedla Blanka Járová – kontrolor pověřený řízením přezkoumání
a Leona Černá - kontrolorky Krajského úřadu PK ,odbor ekonomický.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004Sb.,o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 9.2.2020 v sídle
Obecního úřadu ve Všenicích.
B. Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Všenice:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Všenice za rok 2020 je
součástí závěrečného účtu obce Všenice a je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

8.) Návrh usnesení k závěrečnému účtu: Zastupitelstvo projednalo Návrh závěrečného
účtu obce k 31.12.2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
Ostatní přílohy, tvořící Návrh závěrečného účtu, které z důvodu rozsahu nejsou
vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu a na webových
stránkách obce:
- účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Luděk Kuška, starosta
Vyvěšeno na úřední desce: 15.4.2021
Vyvěšeno elektronicky:

15.4.2021

Sejmuto:

