ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Kozojedy za kalendářní
rok 2020

(podle § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územní rozpočtů)
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
schválený rozpočet
příjmy:
daňové
2 817.350
nedaňové
313.120
kapitálové příjmy
265.600
přijaté transfer
68.100
celkem
3 464.170
výdaje:
běžné výdaje
kapitálové výdaje
celkem

rozpočet po změnách výsledek od počátku roku

4 304.170,00
4 570.000
8 874.170

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování po konsolidaci

2 896.588
508.582
0
320.350
3 725.520

2 881.371,25
466.902,04
0
320.350
3 668.623,29

5 002.743,59
4 501.393,08
9 504.136,67

2 839.223,58
619.238,00
3 458.461,58

210.161,71
- 210.161,71

Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou zprávy, jedná se o výkaz FIN212M za období 12/2020. V roce 2020 bylo plnění daňových příjmů nižší než předpokládal
rozpočet. Součástí příjmů roku 2020 byla i dotace na všeobecnou správu ve výši Kč 68.100,
která byla v plné výši vyčerpána. Obec v roce 2020 obdržela dotace na volby, a to v celkové
částce Kč 31.000. Vyúčtování této dotace bylo provedeno společně s vratkou nevyčerpané
dotace v částce Kč 12.896 v lednu 2021. Dále obec obdržela jednorázový příspěvek v částce
221.500,-, jedná se o daňovou kompenzaci v souvislosti s pandemií COVIT 19. Výdaje v
kalendářním roce 2020 byly na zajištění běžného chodu obce, na těžbu smrkového dřeva
napadeného kůrovcem, následnou rekultivaci lesních pozemků, zajištění oplocenek a výsadbu
nových stromů. Ve výsadbě se bude pokračovat i v roce 2021. Pravidelný svoz bioodpadu,
svoz komunálního odpadu, údržba zeleně a obnova zeleně v obci, údržba bytů, materiál pro
požární ochranu, obnova zeleně, příspěvky na činnost drobných spolků, provozní výdaje
včetně zajištění pravidelných akcí, odkoupení budovy bývalého obchodu, v neposlední řadě
obec pomáhala občanům s materiálními potřebami (např. roušky, dezinfekce) a další.
Celkové výdaje obce v roce 2020 činily částku Kč 3 458 461,58, což je téměř o jeden milion
korun více než v roce 2019.
2. Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2020
Obec má zřízen jeden bankovní účet, a to u pobočky Komerční banky v Jičíně a druhý účet
pro příjem např. dotací u ČNB pobočka Hradec Králové.

Bankovní účty mají k 31. 12. 2020 celkový zůstatek Kč 5 988.778,38.
Pokladna s nulovým zůstatkem k 31. 12. 2020.

3. Inventarizace majetku, materiálových zásob a závazků
Stav majetku k 31. 12. 2020 (doloženo protokolem o provedené inventarizaci)
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, v
planém znění. Inventarizace proběhla dle předem schváleného Plánu inventur.
V průběhu roku 2020 byl proveden nákup DDHM, investičního majetku, vyřazení
opotřebovaného majetku.
Stálá aktiva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 51.981,Pozemky 14 613.297,35
Stavby 14 919.725,25
Samostatné movité věci 3 539.430,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 600.429,74
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 364.068,60
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 14.070
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 213.600
Oběžná aktiva
Poskytnuté provozní zálohy 164.455,Jiné pohledávky z hlavní činnosti 19.200,Odběratelé 6.000,Ostatní krátkodobé pohledávky 0
Dohadné účty aktivní 193.600,Běžný účet 5 988.778,38
Pasiva
Hospodářský výsledek 7 413.884,15
Výsledek hospodaření v běžném období 697 788,82
Jmění účetní jednotky 19 071.769,90
Oceňovací rozdíly při změně metody -1 614.960,55
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 9 205.155,44
Jiné oceňovací rozdíly 13.911,62
Opravy předcházejících období 765 858,Krátkodobé závazky
Zaměstnanci 63.046,Závazky – soc. a zdravotní pojištění 22.270,Ostatní přímé daně 12.634,Daň z příjmů
47.120,Dohadné účty pasivní 164.445,Dodavatelé 0
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 12.896,Ostatní krátkodobé závazky 551,Úvěry 0
Dlouhodobé přijaté zálohy 193 600,--

4. Majetkové úkony
V roce 2020 došlo k majetkovým úkonům – nákup nemovitého majetku - budova a
pozemek.
.
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kozojedy za rok 2020
Audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, oddělením kontroly obcí a
analýz dne 27. ledna 2021.
Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny
chyby a nedostatky – viz příloha závěrečného účtu.
6.Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem auditu na veřejném zasedání dne 8. 2. 2021.
7. Opatření
Opatření nebylo, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
8. Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Kozojedy schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2020, dne 8. 3. 2021.

V Kozojedech, dne 9. 3. 2021
Zpracovala: Jana Štefflová
Za obec: Václav Šteffl, starosta obce
Návrh vyvěšen dne: 10. 2. 2021
Návrh sejmut dne: 8. 3. 2021

Schválený dokument vyvěšen dne: 10. 3. 2021
Kompletní schválený závěrečný účet (včetně příloh) je k nahlédnutí v kanceláři Obecního
úřadu Kozojedy v úředních hodinách.

