Závěrečný účet obce Bítouchov za období od
1.1.2019 – 31.12.2019

(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění platných předpisů).
Identifikační údaje:
Název: Obec Bítouchov
Sídlo: Bítouchov 10
PSČ:

294 01

Okres: Mladá Boleslav
IČO:

00237477

Tel.

326781095

e-mail: bitouchov_ou@seznam.cz

Starosta obce:

Mgr. Vlastimil Michalec

Místostarosta obce:

Ing. Radek Vlček

Složení zastupitelstva obce:
Mgr. Vlastimil Michalec, Ing. Radek Vlček,, Ing. Petr Badalec , David Guttl, Oleg
Dohalský,Tomáš Holda , MVDr.Ladislav Kilián
K 30.8.2019 se vzdal funkce pan Oleg Dohalský a následně nastoupila paní
Bechyňová Stanislava

HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.12.2019
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
(údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy

Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace a transfery
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Financování celkem

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění k
% plnění
31. 12. 2019 k upravenému
rozpočtu
5639
5 617
99.6
127
121
94,8

4 698
48

941
79

30

266

296

282

95,5

59
4 835
4 421
2 085
6 506

21
1 307
1 339
- 31
1 308

80
6 142
5760
2 054
7 814

81
6 101
4 735
436
5 171
- 930

100
99,3
82,2
21,3
66,2

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích
v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním
úřadu u hlavní účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů,
výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce, hlavní účetní kniha.)
Překročení či nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a
paragrafů jsou rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění
rozpočtu.
2) Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
- Pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků
- Vodohospodářská činnost
- Výnosy z reklam
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
( obec nemá )
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
(obec nemá)

5) Hospodaření organizací založených městem
(obec nemá)
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce na státní správu za rok 2019 činila celkem
Kč 59 300,--

poskytovatel účel
KÚSK
Dotace na správu

položka rozpočet
čerpání
4112
65 900
65 900

Dotace na volby do Evropského parlamentu v e výši Kč 29 000,-čerpáno Kč 14 574,-- rozdíl vrácen ČNB
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2018
Rozpočtová opatření
Zastupitelstvo obce schválilo celkem 12 rozpočtových opatření
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu
Středočeského kraje na základě smlouvy mezi objednatelem obcí
Bítouchov a zhotovitelem Krajským úřadem pro Středočeský kraj.
Přílohy k závěrečnému účtu:
1 ) zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly o
výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
2 ) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků
3) výkaz zisku a ztráty
4) příloha
5)rozvaha
6) inventarizační zpráva za rok
Závěr zprávy:

při přezkoumání hospodaření za rok 2019 na základě zákona
č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole byly zjištěny chyby a
nedostatky, které jsou uvedeny ve zveřejněné zprávě o provedeném
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Komentář k rozboru plnění rozpočtu :
oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 byl y překročeny daňové příjmy
u daně z příjmu FO placená plátci o Kč 222 000,-- , u daně z příjmu
právnických osob o Kč 174 000,-- a u daně z přidané hodnoty o Kč
402 000,-- nebyl předpokládán takový hospodářský růst oproti roku
2018
na § 2212 –Silnice - nebyla rozpočtována na rok 2019 žádná investiční
akce, ale následně se uskutečnila příprava projektu na komunikaci
v Dalešicích
na § 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině - nebyla rozpočtovaná
položka oprav a údržby, ale z důvodu havarijního stavu hráze rybníka
byla provedena rychlá oprava ve výši Kč 299 549,-na § 3314 –Činnosti knihovnické - byla rozpočtována oprava knihovny ve
výši Kč 40 000,-- , akce přesunuta na rok 2020
na § 3412 – Sport.zařízení ve vlastnictví obce - rozpočtováno Kč 150 000,na investiční akci, projekt byl zrušen a bylo požádáno o dotaci
také rozpočtováno zakoupení prvků na hřiště ve výši Kč 40 000,-- , bylo
přesunuto na rok 2020
na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj - nebyla rozpočtována
investice , čerpáno Kč 205 458,-- schváleny pouze opravy hospody a při
té příležitosti zakoupena mobilní stěna ve výši Kč 205 458,-na územním plánu bylo rozpočtováno Kč 180 000,-- , čerpáno pouze Kč
61 710,--přesun do roku 2020 z důvodu průtahů se schvalováním
územního plánu

u nákupu pozemků bylo rozpočtováno Kč 150 000,- nečerpáno, nebylo
realizována z důvodu nedostatku stavebních kapacit, bude pokračovat
v roce 2020
u veřejného osvětlení na položce investice bylo pro rok 2019
rozpočtováno 1 605 000,--, čerpáno pouze 87 400,-- akce se uskuteční
v roce 2020

návrh závěrečného účtu za rok 2019 zpracovala: Hradiská Alena

Ing. Radek Vlček – starosta obce
Tomáš Holda –místostarosta obce

vyvěšeno na elektronické úřední desce 7.června 2020
zároveň vyvěšeno na pevné úřední desce

sejmuto:

schváleno:

