Obec Zběšičky

Návrh závěrečného účtu za rok 2020
sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci
Název
Adresa
IČ
Právní forma

Obec Zběšičky
Zběšičky 13
39843 Zběšičky
00511463
Obec

Kontaktní údaje
Telefon

724180879
obeczbesicky@seznam.cz

Vyvěšeno na úřední desce i v el.podobě:............................
Sejmuto:............................................

Schváleno ZO dne:………....... č.usnesení: ... …...... ......

Návrh závěrečného účtu obce Zběšičky za r.2020
dle § 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozpočet obce Zběšičky na r.2020 byl schválen na straně příjmů ve výši 4 146 826,- Kč, na
straně výdajů ve výši 1 780 583,38 Kč, přebytek ve výši 2 366 242,62 Kč.
Skutečné plnění rozpočtu obce za r.2020 bylo na straně příjmů po konsolidaci ve výši
4 601 722,36 Kč a na straně výdajů po konsolidaci ve výši 1 744 039,56 Kč. Rozdíl příjmů a
výdajů byl přebytek ve výši 2 857 682,80 Kč.
Ke změnám výše příjmů oproti schválenému rozpočtu došlo přijetím vrácené částky 450
tis.Kč, která byla v r.2019 složená jako dražební jistota na dražbu nemovitosti ve Zběšičkách,
ale vrácena zpět na účet obce v r.2020 z důvodu zrušené dražby. Dále pak přijetím
jednorázového příspěvku obcím pro rok 2020 podle zák. č.159/2020 Sb. ve výši 193 750,- Kč
a dotace na volby do krajských zastupitelstev ve výši 31 000,- Kč.
Dílčí přezkoumání hospodaření obce za r. 2020 provedla pracovnice přezkumu Krajského
úřadu v Českých Budějovicích dne 21.09.2020 a konečné dne 17.3.2021 s výsledkem, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Přílohy závěrečného účtu: Hodnotící zpráva za rok 2020
účetní výkazy FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2020
a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu
kraje
Plnění rozpočtu dle tříd
Majetek
Ve Zběšičkách 24.3.2021
Byla provedena následná finanční kontrola.
Hlavní účetní:
Správce rozpočtu:

Jana Janoušková
Jana Janoušková

Statutární zástupce a příkazce:

Ladislav Sobotka - starosta

Zveřejnění Návrhu závěrečného účtu obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
v plném rozsahu je na internetových stránkách obce www.zbesicky.cz nebo v písemné podobě je
nahlédnutí v kanceláři OÚ Zběšičky v úředních hodinách.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného ÚSC uplatnit písemně ve lhůtě od
…19.4.2021.. do dne konání veřejného zasedání zastupitelstva obce, kde se bude závěrečný účet
schvalovat, nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce, na kterém se bude závěrečný účet
projednávat a schvalovat.

