Závěrečný účet obce za rok 2020
Rozpočet obce Chroustov na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne
30.12.2019 jako schodkový.
Rozpočtové příjmy činí 4 408 670 Kč a rozpočtové výdaje jsou ve výši 6 155 047,Kč + roční splátka úvěru činí 320 004,- Kč. Schodek rozpočtu je ve výši 1 746 377,- Kč.
Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními takto:
Rozpočtové opatření č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 11.5.2020
Rozpočtové opatření č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 15.6.2020
Rozpočtové opatření č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 24.8.2020
Rozpočtové opatření č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 12.10.2020
Rozpočtové opatření č.5 schváleno zastupitelstvem obce dne 30.11.2020
Rozpočtové opatření č.6 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.12.2020
Všechny rozpočtové změny, které byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v
sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2020. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a
výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného
účtu obce.
Výsledek hospodaření za r. 2020: náklady 3 576 345,24 (účtová tř. 5)
výnosy - 5 001 312,13 (účtová tř. 6)
---------------------------Výsledek hospodaření
1 424 966,89 Kč (viz. příloha Výkaz zisku a ztrát)
Obec Chroustov v r. 2020 měla výsledek hospodaření ve výši 1 424 966,89 Kč, neboť
výnosy byly vyšší než náklady.

Příjmová část v r. 2020
Obec Chroustov v r. 2020 hospodařila se schváleným rozpočtem takto:
Skutečné příjmy byly ve výši
z toho příjmy daňové
Nedaňové
Kapitálové
přijaté dotace

4 836 392,87 Kč
3 862 832,19 Kč
349 330,68 Kč
18 480,00 Kč
605 750,00 Kč (viz. tabulka níže)

Dále obec v r. 2020 obdržela tyto dotace:
UZ
Dotace na výkon St. Správy:
Dotace na volby do Krajských zastupitelstev:
Dotace na VPP od UP Příbram:
Neinv dotace od Stř. kraje na zásahy hasičů
Kompenzace daní od Stř.kraje na covid:
DOTACE CELKEM:

98193
13101
14004
98024

Pozn.
54 500,nevyúčtovává se
20 363,- (přijato 31 000,- vráceno 10 637,225 008,35 879,270 000,605 750,- Kč

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených
daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.
Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci
100% z celkové vybrané částky.
Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna
podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává
příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje § 6399 položka 5362, příjmy položka
1122.
Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny
podle jednotlivých § a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z
úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy, místní poplatky.

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí a přijaté
investiční příspěvky.

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Přijaté dotace v roce 2020 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny
v tabulce viz. výše.
TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

Výdajová část v r. 2020
Skutečné výdaje za rok 2020 byly
z toho běžné výdaje
kapitálové

3 314 997,56

3 112 438,09
202 559,47

ÚVĚR od České spořitelny: obec Chroustov si v r. 2018 vzala úvěr na dofinancování investiční akce
„Výstavba hasičské zbrojnice“ ve výši 1 600 000,- Kč s pevnou úrokovou mírou 1,44% a dobou
splatnosti 5 let.
Zůstatek úvěru k 31.12.2020 činí 959 992,- Kč (roční splátka je ve výši 320 004,- Kč)

Největší výdaje v roce 2020
Kapitálové výdaje:
Chodník u Knížků
práce a materiál
Zahradní trakturek STARJET nákup
Ford Tranzit pro hasiče
nákup

62 559,47 Kč
100 000,- Kč
40 000,- Kč

Kapitálové výdaje celkem:

202 559,47 Kč

ROZPIS VÝKAZU FIN 2-12M k 31.12.2020

SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ

2212
2219
2292
2310
2321
2341

SILNICE
203 254,44 KČ
ostatní záležitosti poz. komunikací drobné opravy chodníků,,
materiál, služby
65 719,47 Kč
provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek byl poskytnut na vykrytí plánované ztráty
z provozu systému autobusové dopravy - dopravní obslužnost
42 200,- Kč
pitná voda
0,- Kč
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
1 074 , -Kč
vodní díla v zemědělské krajině
0,- Kč
SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYVATELSTVU

3314
3319
3322
3399
3421
3429
3599
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3725
3745

činnosti knihovnické – vybavení knihovny + program, DPP
8 878,00,- Kč
Ostatní zál. kultury – hospoda – materiál, opravy , el. energie, služby –
105 955,54 Kč
zachování a obnova kult.památek – DPP
25 836,37,- Kč
záležitosti kultury- životní jubilea občanů
9 905,- Kč
využití volného času dětí a mládeže
0,- Kč
ostatní zájmová činnosti – neinv. transfery spolkům (Svaz včelařů )
1 000,- Kč
ostatní činnost ve zdravotnictví – příspěvek na Babybox
1 000,- Kč
veřejné osvětlení - náklady na el. energii, oprava VO, DPP ve výši
46 852,15,-Kč
pohřebnictví – materiál vodné, náklady na údržbu hřbitova…
738,64, Kč
Komunální služby – služby a opravy, náklady na VPP(+platy,odvody)
393 978,35,-Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5 488,38-Kč
svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením TDO 180 843,99 , Kč
sběr a svoz jiných než nebezpečných a kom.
23 556,60- Kč
Využívání a zneškodňování tř, odpadů- služby
111 175,17- Kč
péče o vzhled obcí a věř. zeleň - náklady na úklid obce, údržbu zeleně
192 820,25- Kč

SKUPINA 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI

4345
4359
4379
5213

příspěvek Centru sociálních a zdravotních služeb
ostatní služby v oblasti sociální péče – příspěvek Diakonii Broumov
ostatní soc. péče a pomoc ost.skup.obyvatelstvu , dar Lince bezpečí
krizová opatření

30 300,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
5 000,- Kč

SKUPINA 5 – POŽÁRNÍ OCHRANA

PO dobrovolná část, DPP, materiál, el. energie, PHM, školení , cestovné, telefon, drobné
opravy , v tom i nákup FORD TRANZIT
250 201,75 Kč

5512

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů , zdr, poj. 493 260,00 Kč
náklady na volby do Evropského parlamentu
20 363,00 Kč
činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup materiálu.
tiskopisů, drob. hm. majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací,
bankovní poplatky, platby daní a poplatků, poplatky za přestupková řízení, nákup pozemku,
nákup softwaru, školení, pojištění a mzdy zaměstnanců –
932 096,46 Kč
6310
příjmy a výdaje z fin. operací - bankovní poplatky (služby peněžních ústav 21 475,00 Kč
6399
fin. operace jinde nezařazené - daň z příjmu právnických osob obcí - proúčtování,
v příjmové části pol. 1122
134 975,00 Kč
6409
Dary obyvatelstvu (Zákl.škola DANETA H.K.)
5 000,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM:
3 314 947,56 Kč
6112
6115
6171

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Chroustov za rok 2020
Dne 23.3.2021se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření obce Chroustov za rok 2020 na
základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Při přezkoumání hospodaření obce Chroustov za rok 2018 podle § 2 a §3 zákona č.
420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů :
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10odst. 3 písm. a)zákona č. 420/2004 Sb.)

Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2020
Rozvaha
Příloha
Výkaz zisku a ztrát
Zpráva o dílčím výsledku hospodaření obce za r. 2020
Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Vyvěšeno:

29.6.2021

Sejmuto :

30.6.2022

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 28.6.2021

Předkládá: Marcela Floriánová, účetní

