Závěrečný účet obce Chrášťany za rok 2020

1. Finanční hospodaření obce v roce 2020
Zastupitelstvo obce Chrášťany schválilo rozpočet pro rok 2020 dne 17.12.2019.
Obec Chrášťany v roce 2020 plánovala schodkový rozpočet, kdy příjmy předpokládala ve
výši 5.357.787 Kč a výdaje ve výši 5.647.798 Kč. Skutečné hospodaření obce bylo
k 31.12.2020 uzavřeno přebytkem ve výši 742.260,15 Kč.
Přehled o plnění příjmů a výdajů obce (uvedeno v tis.Kč):
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté trasnfery
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Konsolidace výdajů

Schválený rozpočet
4246
101
20
991
5358
0
4148
1500
5648
0

Rozpočet po změnách Skutečnost
4055
4036
130
130
98
98
6763
6763
11046
11025
6000
6000
11240
9292
1197
991
12437
10283
6000
6000

Rozpočet obce v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1 – Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M.
Zastupitelstvo obce schválilo úpravy rozpočtu pěti rozpočtovými opatřeními.

Přehled transferů, které obec obdržela v roce 2020 a jejich čerpání (v Kč)
Účelový znak Účel
Poskytnutá částka
Dotace na stavbu
91628
400.504,57
chodníku Chrášťany

98193

98024

Volby
do
zastupitelstva
Středočeského kraje
Jednorázový
nenávratný
příspěvek ze SR dle
z.č. 159/2020 Sb.
Příspěvek na výkon
státní správy

31.000,00

Čerpání

Vratka

400.504,57

0

14.287,00

16.713,00

293.750,00

Nepodléhá
finančnímu
vypořádání

54.500,00

Dotace bez
finančního
vypořádání

Přehled poskytnutých příspěvků obcí v roce 2020 (v Kč)

Paragraf - položka
2292-5329
3639-5329
5512-5321

Účel
Příspěvek na dopravní obslužnost – Bene-bus
Příspěvek Mikroregion Týnecko
Příspěvek na jednotku PO Neveklov

Skutečnost
45.458,00
10.538,00
10.000,00

Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce (v Kč)
Peněžní prostředky – základní běžný účet
Závazky
- odměny, mzdy 12/2020
- odvody soc., zdrav. Pojištění
- daně ze mzdy
-daň z příjmu za obec
Pohledávky
- záloha na elektřinu

13.716.300,81
57.147,00
13.493,00
12.525,00
61.560,00
26.770,00

Podrobně je uvedeno v příloze č. 2 – Rozvaha obce – Úč OÚPO 3 - 02
2. Spolupráce mezi obcemi:
Obec Chrášťany je členem dvou svazků obcí:
1) BENE-BUS – svazek, který byl založen za účelem financování ostatní dopravní
obslužnosti. Do tohoto svazku vložila obec Chrášťany částku 45.458 Kč jako podíl na
financování dopravní obslužnosti okresu.
2) Mikroregion „Týnecko“ – zde obec Chrášťany v roce 2020 vložila částku 10.538 Kč
jako příspěvek na činnost svazku.
Obec Chrášťany má s Městem Neveklov uzavřenou Smlouvu o sdružení prostředků
týkající se zabezpečení činnosti jednotky SDH obce Chrášťany.
3. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření
Středočeský kraj, Krajský úřad, odbor finanční kontroly. Kontrola byla provedena dne
22.4.2021 zaměstnanci odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje s následujícím
závěrem:
„Při přezkoumání hospodaření obce Chrášťany za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č.
420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Celé znění Zprávy ze dne 22.4.2021 je přílohou č. 5 k závěrečnému účtu
4. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že obec Chrášťany v roce 2020 hospodařila v souladu se
schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku
zastupitelstvo obce.
Připomínky k závěrečnému účtu obce mohli občané uplatnit písemně nebo ústně nejpozději
do 22.6.2021. Žádné připomínky nebyly uplatněny.

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Chrášťany schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad
společně se zprávou o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2020.

V Chrášťanech dne 23.6.2021
Ing. Pavel Hruška
starosta obce
vyvěšeno: 29.6.2021
sejmuto:
vyvěšeno na elektronické vývěsní desce: 29.6.2021
Přílohy:
1.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – Fin. 2-12 M za období 01 – 12/2020
2.Rozvaha sestavená ke dni 31.12.2020
3.Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31.12.2020
4.Příloha (č.5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.) sestavená ke dni 31.12.2020
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 ze dne 22.4.2021

