
Obec Uzenice 

NÁVRH Závěrečného účtu roku 2020 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření 

s majetkem a o dalších finančních operacích 

- jsou součástí přiložených výkazů – příloha č. 1 a 2. 

Rozpočet na rok 2020 byl schválen jako vyrovnaný (příjmy = 2 474 000 Kč, výdaje = 2 474 000 Kč). V průběhu roku 

byly schváleny rozpočtové změny, které navýšily příjmy o 533 547 Kč na 3 007 547 Kč a  výdaje o 709 079 Kč na 

3 183 079 Kč. Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 101,81 % při výši 3 062 064,01 Kč, upravený rozpočet výdajů 

byl čerpán na 71,25 % při výši 2 268 020,89 Kč. Závěrečné saldo je kladné ve výši 794 043,12 Kč.  

Zůstatek  peněžních   prostředků  na účtech  obce  se   zvýšil  k 31. 12. 2020 na  14 696 916,53 Kč  v  pokladně  na 

20 924 Kč. 

Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby 
Třída    Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek za rok 2020 

1 – Daňové příjmy  1 995 800,00 Kč 2 013 250,00 Kč 1 907 354,58 Kč 
2 – Nedaňové příjmy     410 600,00 Kč                   455 700,00 Kč    411 112,43 Kč 
3 – Kapitálové příjmy                 0,00 KČ                                     0,00 KČ                                     0,00 KČ 
4 – Přijaté transfery       68 200,00 Kč      538 597,00 Kč    743 597,00 Kč 
5 – Běžné výdaje  2 019 000,00 Kč               2 405 079,00 Kč 1 808 674,29 Kč 
6 – Kapitálové výdaje                  455 000,00 Kč                   778 000,00 Kč    459 346,60 Kč 
 

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a 

jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob 

Dotace na výkon státní správy činila v roce 2020 68 100 Kč. Ze státního rozpočtu prostřednictvím  kraje obec  získala 

dotace 47 000,00 Kč na Voly do EP, z rozpočtu Jihočeského kraje investiční dotaci z POV 192 000.00 Kč na venkovní 

herní a cvičební prvky a jednorázový příspěvek na obyvatele 141 250,00 Kč. Dále  800,00 Kč na výdaje SDH v r.2020 

od Min.vnitra GŘ HZS a od MZE 67 127,00 Kč příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity v letec 2017-2018, 

22 320,00 Kč na nový Lesní hospodářský plán. 

Obec uhradila Městu Blatná  1 200 Kč za  výkon st.správy siln.úřadu, 800 Kč za zrušení TP a příspěvek na děti v MŠ 

na školní rok 2020/2021  ve výši 1 200 Kč, Svazku obcí Blatenska  členský příspěvek ve výši 7 210,00 Kč, mimořádný 

příspěvek na zajištění pověřence GDPR v r.2020 ve výši 6 000 Kč a na knihy J.Kurze Poznejte Blatensko 900,00 Kč, 

Svazu měst a obcí okresu Strakonice členský příspěvek na rok 2020 ve výši 500 Kč. Dále byly poskytnuty finanční 

dary seniorům v hodnotě 16 500 Kč, rodičům při narození dítěte 8 000 Kč, místnímu SDH byl poskytnut příspěvek 

400 Kč a také byl občanovi k životnímu výročí poskytnut dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč.   

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při projednávání v orgánech územního 

samosprávného celku a svazku obcí. 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Jihočeského kraje v podmínkách mimořádných 

opatření, vyvolaných vyhlášením nouzového stavu na území ČR, z podkladů předaných elektronickou cestou a 

konzultovaných dálkovou formou. Zpráva byla vyhotovena a starosta obce ji převzal dne 08. 03. 2021. Při 

přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2020 je vyvěšen na úřední desce. 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď 

písemně do 6.4.2021 nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu 

projednáván a schvalován. 

Přílohy:    1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO k 31.12.2020 

                  2. Účetní závěrka k 31.12.2020 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha) 

           3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

           4. Tabulky finančního vypořádání dotací v roce 2020 

Úplné znění návrhu závěrečného účtu je k nahlédnutí na OÚ a zveřejňuje se na elektronické úřední desce 

www.obec-uzenice.cz. 

Vyvěšeno na úřední desce dne   21.03. 2021 

http://www.obec-uzenice.cz/

