Obec Žáky
Návrh závěrečného účtu obce zpracovaný za období 1. 1. 2020- 31. 12. 2020
Právní forma - obec je základní územní samosprávné společenství občanů, tvoří územní
celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek,
vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Při plnění svých
úkolů vychází ze zákonu 128/2000 Sb. O obcích, 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a
zákonů souvisejících.
Orgány obce – zastupitelstvo obce je složeno ze 6 členů,
obec má zřízen finanční, kontrolní a kulturní výbor
Hlavní předmět činnosti – obec pečuje o všestranný rozvoj svého území, a o potřeby svých
občanů, při plnění těchto úkolů chrání též veřejný zájem.
Ekonomická činnost - obec neprovozuje hospodářskou činnost.
Příspěvkové organizace zřízené obcí - obec je zřizovatelem Mateřské školy Žáky.
Obsah :
1. Rozpočet
2. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům (třída 4)
3. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům z rozpočtu obce
4. Stavy bankovních účtů
5. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020
6. Hospodaření s majetkem (rozvaha k 31.12.2020 + zpráva z inventarizace za 2020)
7. Hospodaření příspěvkové organizace

1. Rozpočet
Rozpočet obce Žáky byl schválen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne
11.12.2019. V průběhu roku se rozpočet upravoval rozpočtovými opatřeními. Všechny
změny původně schváleného rozpočtu projednalo a schválilo obecní zastupitelstvo a
rozpočtové změny jsou uveřejněny na webových stránkách obce https://www.obec-zaky.cz/,
stejně jako střednědobý rozpočtový výhled obce.
Výši rozpočtu ovlivnily zejména přijaté dotace a s nimi související investiční výdaje. Zároveň
došlo k zapojení některých původně nerozpočtovaných položek příjmů a výdajů. Příjmy i
výdaje byly do rozpočtu začleňovány průběžně, jak nabíhaly v jednotlivých obdobích roku
2020.
Příjmy

Výdaje

Financování třída 8 v Kč

Původní rozpočet

7.194.000,00

12.688.100,00

5.494.100,00

Stav 31.12.2020

14.991.639,75

19.312.533,66

4.320.893,91

7.797.639,75

6.624.433,66

1.173.206,09

Změna stavu

Výsledek hospodaření za rok 2020:

3.208.716,57 Kč
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2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace a příspěvky do rozpočtu obce: volby do krajského zastupitelstva
46.439,- Kč
obnova zaniklých cest
51.788,- Kč
chodník Žáky
2.575.439,- Kč
příspěvek COVID -19
436.250,- Kč
Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 2.673.666,- Kč. Dotace byly řádně
vyúčtovány. Příspěvek nepodléhal finančnímu vypořádání.

3. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům z rozpočtu obce
Svaz měst a obcí
Mikroregion Čáslavsko
FK AJAX Štrampouch
Obec Krchleby- SDH

3.286,30 Kč
12.195,00 Kč
10.000,00 Kč
2.000,00 Kč

4. Stavy bankovních účtů
Stav peněžních prostředků na běžných účtech obce k 31.12.2020 :
- 443509359Ú0800 ČS,a.s. Kutná Hora

1.411.140,48 Kč

- 257799444/0300 ČSOB spořící

5.066.119,55 Kč

- 257798687/0300 ČSOB municipální

804,87 Kč

- 94-3617161/0710 ČNB

586,89 Kč

- 4643951369/0800 ČS a.s. Kutná Hora

247,85 Kč

Stav účtů k 31.12.2020
Stav pokladny obce k 31.12.2020

6.478.899,64 Kč
27.819,00 Kč

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2020
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o přezkoumávání hospodaření USC a
DSO pracovníky odboru kontroly krajského úřadu dne 5.2.2021.
Závěr: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Příloha: zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020

6. Hospodaření s majetkem
(rozvaha k 31. 12. 2020 + zpráva z inventarizace za 2020)
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
a směrnicí pro provedení inventarizace ve dnech 5.1.2021 – 20.1.2021.
Při inventarizaci nebyly zjišteny inventarizační rozdíly.
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5. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí k 31. 12. 2020
Mateřská škola Žáky
Náklady celkem:
Výnosy celkem:

2.268.974,14 Kč
2.268.974,14 Kč

Z toho :
Neinv. příspěvek od obce:
200.000,00 Kč
Od MŠMT
1.904.784,00 Kč
Stavy bankovních účtů
Stav peněžních prostředků na běžných účtech příspěvkové organizace k 31.12.2020

115-44822260267/0100:
115-4482300257/0100:
Pokladna

401.353,28 Kč
25.978,70 Kč
2.304,00 Kč

Výsledek hospodaření:

0,00 Kč

Návrh závěrečného účtu Obce Žáky bude vyvěšen na úřední desce a občané mohou uplatnit
své připomínky.
Přílohy závěrečného účtu:
-

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Žáky za rok 2020

-

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2020

-

rozvaha územního samosprávného celku za rok 2020

-

výkaz zisku a ztrát za rok 2020

Žáky dne:28.2.2021
Vypracovala: Hausdorová

Tomáš Neužil
starosta obce

Vyvěšeno na elektronické úřední desce Obce Žáky dne: 28.2.2021
Sejmuto: 15.3.2021
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