NÁVRH závěrečného účtu
Obce Přepeře, IČ 00509311
za rok 2020
( § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
Skutečnost

Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté transfery
Příjmy celkem
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - Výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Operace bez charakteru P/V
Prostředky minulých let
Financování celkem

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

% plnění ke
schválenému
rozpočtu

% plnění
k upravenému
rozpočtu

1.977.910,94
326.891,00
0,00
250.766,00
2.555.567,94
1.629.593,11
30.250,00
1.659.843,11
895.724,83

1.714.000,00
187.700,00
0,00
82.300,00
1.984.000,00
1.694.000,00
290.000,00
1.984.000,00
0,00

1.984.548,00
342.092,00
0,00
250.766,00
2.577.406,00
1.961.766,00
90.000,00
2.051.766,00
525.640,00

115,4
174,2
X
304,7
128,8
96,2
10,4
83,7
x

99,7
95,6
X
100,0
99,2
83,1
33,6
80,9
170,4

0,00
0,00
0,00
-7.694,00
-888.030,83
-895.724,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-525.640,00
-525.640,00

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
168,9
170,4

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové
skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 k 31.12.2020, který je nedílnou přílohou tohoto závěrečného
účtu.
Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost.
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, tyto výkazy
obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.
Stav účelových fondů a finančních aktiv
Obec zřídila Fond obnovy vodohospodářského majetku k 31.12.2020
Počáteční stav finančních prostředků na běžném účtu k 1.1.2020
Konečný stav finančních prostředků na běžném účtu k 31.12.2020

27.390,25Kč
6.232.010,05Kč
7.122.081,63Kč

Hospodaření příspěvkových a jiných organizací zřízených obcí
Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové ani jiné organizace.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
UZ 98193 dotace na volby do Senátu, zastupitelstev krajů
Přijato Kč 31.000,- čerpání Kč 13.766,- vráceno Kč 17.234,-.
UZ 98024 neúčelový příspěvek r.2020 COVID přijato Kč 152.500,-.
Dále obec přijala dotaci na výkon státní správy v částce Kč 54.500,-.

Přijaté finanční dary
Přijaté neinvestiční dary (provoz vodovodu)

Kč 5.000,-

Poskytnuté finanční dary a příspěvky
Finanční dar pro MŠ Obruby
Finanční dar Knihovně města Ml.Boleslav
Příspěvek na žáky dle smlouvy o spádovosti Město Dolní Bousov
Příspěvek na děti v MŠ Obruby dle smlouvy o spádovosti
Finanční dar SH ČMS – SDH Přepeře

Kč 1.000,Kč 1.500,Kč 21.000,Kč 1.200,Kč 15.000,-

Cenné papíry
Obec nevlastní žádné cenné papíry.
Nemovitý majetek – vše katastr obce Přepeře
Byla vypracována projektová dokumentace k plánované rekonstrukci čp. 61.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání hospodaření provedli zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje dne 25.5.2021.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
ÚSC a DSO.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Přepeře za rok 2020 podle par. 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
NEBYLY zjištěny chyby a nedostatky (paragraf 10 odst.. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je přílohou závěrečného účtu.
Přílohy:
Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Finanční výkaz obce FIN 2-12 k 31.12.2020
Návrh závěrečného účtu je v úplné podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce Přepeře
na www.obec-prepere.cz a nahlédnutí do jeho listinné podoby je možné na obecním úřadě Přepeře.

Vyvěšeno: 26.5.2021
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce Přepeře dne 26.5.2021
Svěšeno:

