Závěrečný účet obce za rok 2020
(§ 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 31.12.2020: 82
Počet členů zastupitelstva v roce 2020: 5
V roce 2020 pracoval finanční i kontrolní výbor.
Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem
IS KEO Česká Lípa.
Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 činil 1.399.162,00 Kč
Skutečnost k 31.12.2020 činila
1.916.770,97 Kč
Z toho třída l - daňové příjmy
1.120.706,90 Kč
třída 2 - nedaňové příjmy
114.595,07 Kč
třída 3 - kapitálové příjmy
0 Kč
třída 4 - přijaté transfery
681.469,00 Kč
Příjmy po úpravě rozpočtu byly splněny na 120,07 %
Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 činil 1.399.162,00 Kč
Skutečnost k 31.12.2020 činila
1.644.290,33 Kč
Z toho třída 5 – běžné výdaje
1.639.571,33 Kč
třída 6 – kapitálové výdaje
4.719,00 Kč
Výdaje po úpravě rozpočtu byly splněny na 103,00 %
Rozpočtové hospodaření
Rozpočet obce byl schválen ZO dne 05.05.2020, na straně příjmů i výdajů ve výši
1.399.162,00,- Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 3 rozpočtových
opatření. Opatření měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3

schváleno ZO 16.06.2020
schváleno ZO 29.09.2020
schváleno ZO 30.12.2020

Rozbor zadlužení obce:
Zůstatky účtu k 31.12.2020
ČSOB, a.s.
1.289.357,78 Kč
ČNB Praha
1.047.701,77 Kč
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usnesení 13/20
usnesení 19/20
usnesení 34/20

Výsledek hospodaření
V roce 2020 měla obec zisk po zdanění ve výši 210.848,21 Kč. Celkové náklady činily
1.333.158,08 Kč a celkové výnosy 1.544.033,29 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 31.12.2020 je brutto 17.145.009,67
Kč, netto (bez odpisů) 14.602.926,05 Kč. V průběhu roku byl navýšen majetek vedený
na podrozvaze o 7.518,- Kč vysavač PARKSIDE.
Stav aktiv a pasiv po závěrečných zápisech je 17.044.965,35 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 2020, které proběhlo dne 25.05.2021 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 platném znění)
Závěrečný účet obce za rok 2020 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne
29.06.2021.
Vyvěšeno: 30.06.2021

Václav Radil
starosta obce
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