Návrh závérečnéhoúčtuobce Bystřice za rok 2019
(§ 17 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpoČtŮ, ve znění
platn;ich předpisů)

1.

Úaaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 ( údaje jsou v Kč )

5 695 200,00

6 481 000,00

6 446 48I,78

252 500,00

309 000,00

280 67a,52

650 000,00
72 300,00

860 000,00

I21 300,00

853 |37,a0
I21 300,00

I

0,00

29 000,00

29 000,00

I2

72 300,00

72 300,00

72 300,00

4I2l

0,00

20 000,00

20 000,00

6 670 000,00

7 77l300,00

7 701 589,30

0,00

0,00

0o00

6 670 000,00

7 771300,00

7 701 589,30

T ída5 -Běžnévdaie
T ída6 -Kapitálové
uídaie

4 000 000,00

4 719 249,0a

4 a9l 612,33

2 670 000,00

L 329 724,00

I 268 023,64

vÝdaie celkem

6 670 000.00

6 048 973,00

5 359 635,97

0,00

0.00

0,00

6 670 000.00

6 048 973.00

5 359 635"97

0"00

l

722 327,00

2 341 953"33

0,00

1

722 327,a0

2 34I 953,33

Tídal-Daňovépíimy
T ída2-Nedaňové
p íimy
T ída3-Kapitálové
p íimy

T ída 4 - P iiaté transfery

v tom: neinvestiční p ijaté
transfery ze všeobecné pokladní
s tátního rozp očtu
Neinvestiční p ijaté transfery ze
,SR v rámci souhrnného
dotačního titulu
Neinvestiční p ijaté transfery od

sor áyv

obcí

p íimv celkem
Konsolidace p íimri

p íimy Do konsolidaci

Konsolidace vÝdairi

VÝdaie

Do konsolidaci

Saldo: p íimy-vÝdaie

41I

4]

T ída8 -Financování
prost edkv minul,,ích let

Úaaie o plnění rozpočfu příjmů, výdajů a o dalších finančníchoperacích v plném
členěnípodle rozpočtovéskladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na obecním
uřadu u účetníobce (výkaz FIN 2 - lZl|;/, rozbor čerpanípříjmů a výdajů).

V roce 2019 obec obdržela tuto úěelovou dotaci:
o v rámci souhrnného dotačníhotifulu od královéhradeckého kraje ěástku ve výši
72300Kó
o na volby do Evropského parlamentu ve výši29 000 Kč

2. úaale o hospodaření s majetkem

a dalšíchfinančních operací

Yýkazy:

.
.
.

Rozvaha,

Výkazziskiaztráty,

Příloha účetnízávérky

jsou k nahlédnutí na obecním uřadu

v

kancelaři a jsou dostupné dálkovým PřístuPem k

nahlédnutí na internetových stránkách obce.

Yýkazy obsahují údaje o stavu

a

qývoji majetku zabéžnýrok _ viz příloha č.2,3 a 4.

Tabulka - stručnÝ p ehled maietku
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3.

Stav ričelor. ch fondri

Obec netvo í ričelovéfondy.
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4.

Hospodaření příspěvkových organizací zíízených obci

Obec má jednu příspěvkovou organtzacia to Mateřskou školu Bystřice,
je
Ročníúěetnízávéiapříspěvkov é organizace včetně všech zákonem předePsaných výkazŮ
na
založena na obecním uřadu a zároveí je dostupná dálkovým PřístuPem knahlédnutí
výkaz
(ronaha,
internetových strankách obce a je nedílnou součástí tohoto závérečnéhoÚětu
zisků aztráú.a příloha k účetnízávérce- viz příloha ě, 5,6 a7),
Kontrola hospódaření MŠBystřice za rok 20:19 by|aprovedena dne 17.1 .2020_

5.

Hospoda ení org anízacízaloženych obcí

Obec nezííďila žáďné org artizale

.

6. Vy čtovánííinančníchvztahrl ke státnímu rozpoČtu a ostatním rozPoČtrim
ve ejné rírovně

Dotace do rozpočtu obce Byst ice zarok 2019 činily celkem 101 300,00 KČ. RozPis P ijat}ch
dotací a jejich ěerpání v pruběhu roku 2019 je zpracován v tabulce.
Dotace lyry r,aa"ě vyričtovány, nevyčerpanéfinančníprost edky z dotace na volbY do
Evropskéňoparlamentu ve vyši 5 357 Kč byly vráceny na čet Královéhradeckého kraje dne
17.t.2020.
Podrobné vytrčtovaní dotací je k nahlédnutí v kanceliá i obce Byst ice.

ro

Ky[ova[er

Dotace na qikon státní správy dotace

rÚrHr

rÚrru<

98348

v rámci souhrnného dotačního titulu
Dotace na volbu prezidenta republiky

Ostatní rozpočty ve ejné rirovně:

)bec Údrnice
obec st evač
obec sedliště

10 000,00
5 000,00
5 000,00

posk}rtnuté p íspěvk}r ostatním rozpočt m ve ejné urovně

svazek obcí Mariánská zahrada

45 292,aa

Královéhradecky krai
Město Kopidlno

15 273,a0

4 000,00

Rozpočet
4I12

4III

72 300,00
29 000,00

Čerpání
72 300,00

23 643,00

7.

Zpráva

o

výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Přezkoumání hospodaření provedla (kontrolor pověřený řizenim přezkoumání) paní Ing.
Vendula Hynková, na zéklaďé písemnéžádosti obce Bystřice v souladu s ustanovením § 42
odst. 1, zákona ě. t28l2000 Sb., o obcích (obecní ňízeni) ve znění pozdějšíchpředpisů,
předmět přezkoumání je určen zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla provedena ve
dnech 16.10.2019 (dílčípřezkum) a dne 22.1.2020 (závěrečnépráce).

Závér zprávy:
Nebyly ,Jištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném p ezkoumání hospoda ení obce Bystile za rok 2019 je
samostatnou p ílohou k závěrečnému ričtu (viz p íloha č. 8).

8.

Doplňující informace o majetku obce

Stav základního běžnéhočtu k
Stav ričtu

3t.l2.2}19

k3t.I2.20t9

ČSa.s.

6.891.309,27 Ké

ČNg

477.588,98

Kč

Obec nez ídila ani nezaložíIajinou právnickou osobu.
|{ávrh na u ne ení:
,,Zastllpitelstvo obce schvaluje celoročníhospoda ení obce a závétečnyričet obce za rok 2019
včetně zprávy kontrolora o vysledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2019, a to bez
v}hrad".
Vypracovala: ing. Tourková Michaela, ťrčetníobce

Martina Sálová Vlková
starostka obce
Vyvěšeno dne: 6.5.2a20
Sejmuto dne:
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