OBEC TŘEBĚTÍN
předkládá občanům Obce Třebětín
k připomínkám návrh závěrečného účtu
OBCE TŘEBĚTÍN
za rok 2020

Připomínky mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do28.6.2021nebo ústně na
zasedání zastupitelstva obce , které proběhne dne28.6.2021.

Vyvěšeno elektronicky na úřední desce dne :20.5.2021
Vyvěšeno na pevné úřední desce dne
: 20.5.2021
Sňato z elektronické úřední desky dne
Sňato z pevné úřední desky dne

:28.6.2021
: 28.6.2021

Návrh závěrečného účtu obce Třebětín za rok 2020
(dle § 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů)
I.
Finanční hospodaření obce v roce 2020
Zastupitelstvo pro rok 2020 schválilo vyrovnaný rozpočet dne 19.12.2019 .
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
SR

UR

Skutečnost

Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2- nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté dotace
Příjmy celkem

2488600,00
2415038,34
2415038,34
96000,00
118647,23
118647,23
0,00
33180,00
33180,00
65400,00
225445,00
225445,00
2650000,002792310,572792310,57

Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje
Výdaje celkem

2450000,00
200000,00
2650000,00

Saldo:příjmy-výdaje

- 569410,31 -569410,31

2222900,26
0,00
2222900,26

2222900,26
0,00
2222900,26

Porovnání schváleného a upraveného rozpočtu se skutečností
v Kč
Příjmy2650000,00
Výdaje
Financování

SR
2792310,57

UR

Skutečnost

2792310,57

2650000,00

2222900,26

2222900,26

-569410,31

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů viz FIN 2-12M-příloha závěrečnéhoúčtu.
Hospodaření se vyvíjelo v zásadě se schváleným rozpočtem , ve výdajích nebyly uskutečněny
některé plánované akce . V roce 2020bylo schváleno šest rozpočtových opatření.

Obec sleduje náklady a výnosy ze své hlavní činnosti.
Náklady celkem v roce 2020 činily 2.288.575,16 Kč
Výnosy celkem v roce 2018 činily 2.798.177,76 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2020 :509.602,82 Kč
PŘEHLED DOTACÍ - přijaté v roce 2020
1) Krajský úřad – Středočeský kraj – účelová dotace
-volby do Zastupitelstev krajů
2)Krajský úřad – Středočeský kraj
-jednorázový příspěvek obcím

18595,00
138750,00

PŘÍSPĚVKY - poskytnuté v roce 2020
1) Svaz měst a obcí
2) Mikroregion Zbraslavicko
3)SDH Vickovice , Třebětín
5) Svaz místních samospráv
6) OÚ Cervené Janovice-zajištění požární ochrany

2509,06
3515,00
6000,00
2702,00
26000,00

Stav bankovních účtů k 31.12.2020
Komerční banka Kutná Hora
6.870.186,77
ČNB Praha

812.235,84

Ostatní majetek
Je zpracován v inventurní zprávě za rok 2020, která je přílohou
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebětín za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce Třebětín za rok 2020 provedl Krajský úřad Středočeského kraje ,
odbor finanční kontroly, Praha 5. Přezkoumání bylo provedeno 12.5.2021.
Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad zprávou se závěrem:
Při přezkoumání hospodaření obce Třebětín za rok 2020 podle §2 a §3 zákona č.420/2004
Sb.,ve znění pozdějších předpisů
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Součástí závěrečného účtu jsou tyto přílohy :
- Rozvaha k 31.12.2020
- Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2020
- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebětín za rok 2020
- Inventurní zpráva za rok 2020
- Souhrnná sestava-Návrh Závěrečného účtu 2020 z účetnictví

