Závěrečný účet obce za rok 2019
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů)
Údaje o obci:
Adresa: Obec Schořov, Schořov čp. 18, 286 01 Čáslav
Tel. spojení: 739222073
E-mailová adresa: podatelna@schorov.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 112640950/0300
Počet obyvatel k 31.12.2019: 80
Počet členů zastupitelstva v roce 2019: 5
V roce 2019 pracoval finanční i kontrolní výbor.
Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem
IS KEO Česká Lípa.
Schválený rozpočet příjmů na rok 2019 činil 1.215.680,00 Kč
Skutečnost k 31.12.2019 činila
2.116.909,73 Kč
Z toho třída l - daňové příjmy
1.216.280,44 Kč
třída 2 - nedaňové příjmy
39.296,29 Kč
třída 3 - kapitálové příjmy
265.600,00 Kč
třída 4 - přijaté transfery
595.733,00 Kč
Příjmy po úpravě rozpočtu byly splněny na 115,50 %
Schválený rozpočet výdajů na rok 2019 činil 1.215.680,00 Kč
Skutečnost k 31.12.2019 činila
1.764.471,74 Kč
Z toho třída 5 – běžné výdaje
1.592.895,74 Kč
třída 6 – kapitálové výdaje
171.576,00 Kč
Výdaje po úpravě rozpočtu byly splněny na 96,27 %
Rozpočtové hospodaření
Rozpočet obce byl schválen ZO dne 04.12.2018, na straně příjmů i výdajů ve výši 1.215.680,Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 4 rozpočtových opatření. Opatření
měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4

schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO

05.03.2019
09.07.2019
08.10.2019
17.12.2019

usnesení 6/19
usnesení 13/19
usnesení 29/19
usnesení 37/19

Rozpočet příjmů byl během roku povýšen o 901.229,- Kč. Jednalo se především o daňové
příjmy ve výši 157.230,- Kč, přijatá dotace na VPP ve výši 187.000,- Kč, přijatá dotace
na volby do Evropského parlamentu ve výši 16.433,- Kč, prodej akcií ve výši 265.600,- Kč
a další drobná zvýšení.
Výdaje vzrostly o 548.791,- Kč. Jednalo se o navýšení výdajů na stavbu vodovodu ve výši
49.431,- Kč, výdaje na péči o vzhled obce a veřejné zeleně společně z mzdovými výdaji VPP
ve výši 224.782,- Kč, výdaje na volby ve výši 16.433,- Kč a další drobná navýšení.
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Rozbor zadlužení obce:
Zůstatky účtu k 31.12.2019
ČSOB, a.s.
1.404.289,94 Kč
ČNB Praha
683.720,97 Kč
Výsledek hospodaření
V roce 2019 měla obec zisk po zdanění ve výši 468.143,70 Kč. Celkové náklady činily
1.361.679,07 Kč a celkové výnosy 1.829.822,77 Kč. Rozdíl oproti rozpočtovým příjmům
a výdajům je způsoben tím, že do nákladů a výnosů se neúčtují investiční příjmy a výdaje.
Majetek obce
Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2019 je brutto 17.109.639,77
Kč, netto (bez odpisů) 14.675.863,05 Kč. V průběhu roku byl navýšen majetek vedený
na podrozvaze o 15.323,93 Kč za nákup teleskopických multifunkčních nůžek, externího
disku, 3ks fotopastí, korby na kolečko, zahradního vozíku, alkohol testru, nabíječky na
baterky a 2ks tokenů. Zároveň byl majetek evidovaný na podrozvaze ponížen o vyřazený
prodlužovací kabel ve výši 685,00 Kč.
Stav aktiv a pasiv po závěrečných zápisech je 16.875.660,71 Kč.
Obec nemá zřízeny žádné fondy.
Součástí závěrečného účtu obce je výkaz hodnocení plnění rozpočtu obce, rozvaha, výkaz
zisku a ztráty a příloha.
Další součástí závěrečného účtu obce je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Schořov za rok 2019, které proběhlo dne 25.05.2020 a bylo provedeno Krajským úřadem
Středočeského kraje, odborem finanční kontroly, na základě žádosti starosty obce.
Závěr: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
v platné znění)
Závěrečný účet obce za rok 2019 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne
16.06.2020.
Vyvěšeno: 17.06.2020

Václav Radil
starosta obce

2

