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Úvod
Závěrečný účet Obce BOREČ je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen dne 04.12.2019 usnesením č. 3/13/2019
v paragrafovém znění.
V souladu s § 14 zákona č. 250/2000Sb. v platném znění byl proveden rozpis rozpočtu
na rok 2020 v členění podle podrobné rozpočtové skladby. Během roku 2020 byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření.
2. Údaje o plnění rozpočtu ÚSC

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
PŘÍJMY

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
VÝDAJE

Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně
FINANCOVÁNÍ

3. Rozpočtová opatření ÚSC
Schválený rozpočet:

příjmy
4 800 000,00

výdaje
4 800 000,00

financování
0,00

Přehled uzavřených rozpočtových změn za období 01/2020 – 12/2020
RO 1/2020 ze dne 29.01.2020; RO 2/2020 ze dne 26.02.2020; RO 3/2020 ze dne
30.03.2020; RO 4/2020 ze dne 29.04.2020; RO 5/2020 ze dne 29.06.2020; RO 6/2020
ze dne 29.07.2020; RO 7/2020 ze dne 30.09.2020; RO 8/2020 ze dne 30.10.2020; RO
9/2020 ze dne 30.11.2020; RO 10/2020 ze dne 30.12.2020;

Rozpočet po změnách:

příjmy
5 404 250,00

výdaje
5 116 000,00

financování
288 250,00

Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020
2018

2019

2020

PŘÍJMY

4 795 527,73

5 230 620,19

VÝDAJE

3 570 983,30

4 332 526,29

SALDO

1 224 544,43

898 093,90

5 129 915,05
4 027 164,01
1 102 751,04

4. Přehled majetku, pohledávek a závazků
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o
inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku a závazků Obce
BOREČ, stanovil starosta obce plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a
závazků Obce BOREČ za rok 2020. Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke
dni 31.12.2020, inventarizační zpráva byla zpracována 25.1.2021
Majetek

Pohledávky a závazky

FINANČNÍ HOTOVOST:
Název banky – Běžný účet
Komerční banka Mladá Boleslav
Česká národní banka
Pokladna
Peníze na cestě –účet 262
CELKEM

Zůstatek k 31.12.2020
9 362 509,14
508 593,44
0,00
0,00
9 871 102,58 Kč

V roce 2020 bylo uskutečněno následující:
nákup pozemku p. č. 128/4 (hřiště Boreč) v celkové hodnotě Kč 482 353,80;
vybudovala se odpočinková zóna v obci Boreč pro děti i dospělé – byly zde nakoupeny herní prvky v celkové hodnotě Kč 327 285,17;
došlo k odbahnění vodní nádrže na p. č. 1 v hodnotě Kč 378 246,00;
proběhla oprava místní komunikace v hodnotě Kč 94 974,95;
při vjezdu do obce, byly umístěny uvítací tabule se znakem naší obce v celkové
hodnotě Kč 12 845,36;
…………………….

5. Hospodářská činnost ÚSC
V roce 2020 Obec BOREČ neprovozovala hospodářskou činnost.
6. Tvorba a použití peněžních fondů ÚSC
V roce 2020 Obec BOREČ nevedla žádné peněžní fondy.
7. Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC
Obec BOREČ není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.
8. Finanční vyúčtování poskytnutých dotací a příspěvků
Obec BOREČ poskytla v roce 2020 investiční a neinvestiční dotace a dary z rozpočtu obce

Název organizace

Částka v Kč

Linka bezpečí, z.s.

3 000,00

CELKEM

3 000,00

U příjemců finanční podpory na základě sepsaných smluv, byla provedena řádná veřejnosprávní kontrola, která se týkala dodržení účelu poskytnutí prostředků, dodržení jejich
výše a prevence tzv. vícezdrojového financování. Žádná závažná zjištění nebyla učiněna, prostředky byly použity k předepsanému účelu.
Členství ve svazech a sdružení v roce 2020 - členský příspěvek v Kč
Sdružení místních samospráv (SMS ČR)
Dolní Pojizeří z.ú. (MAS)

3 016,00
3 600,00

9. Vyúčtování finančních vztahů ke SR a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Celkem bylo ze SR poskytnuto Kč 356 444,00.
Neinvestiční transfery
Uz

Název

Poskytovatel

98024
98193

VPS ČR

Použito k
31.12.

Poskytnuto k
31.12.

Vratka v průběhu roku

Vratka při fin.
vypořádání

Jednotný nenávratný neúčelový příspěvek ze
SR

331 250,00

Účelové dotace na výdaje spojené s volbami
do Senátu a zastupitelstva krajů

62 000,00

25 194,00

36 806,00

0.00

393 250,00

25 194,00

36 806,00

0.00

Celkem

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva krajů proběhly 2. – 3. října 2020.
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Neinvestiční transfery
Pol

UZ

4112

00000

Popis

Poskytnuto k
31.12.

Použito k
31.12.

Vratka v průběhu roku

Vratka při fin.
vypořádání

Neinv. přijat. tran. Ze SR-s.d.vzt.

54 500,00

54 500,00

0.00

0.00

Celkem

54 500,00

54 500,00

0.00

0.00

Přijaté transfery byly použity v plné výši k předepsanému účelu.
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kontrolní systém podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění byl
zaveden formou vnitřní směrnice. Obec BOREČ má vnitřní směrnice vypracovány a aktualizovány.
Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny do 30. 6. dát si přezkoumat své
hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři Krajského úřadu Středočeského kraje,
odboru interního auditu a kontroly. Dílčí přezkoumání proběhlo dne 16.10.2020 a konečné přezkoumání hospodaření 30.04.2021 se závěrem:

I. Při přezkoumání hospodaření obce BOREČ za rok 2020 byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c):
(§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
✓ Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních
evidencí u účtu 031.

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)
C4) Nedostatky, spočívající v překročení působnosti územního celku stanovených
zvláštními právními předpisy
✓ Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci
II. Upozornění na rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
v platném znění:
✓ Neuvádí se.
III. Podíly dle §10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ……………………. 5,25%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ………………………..

2,80%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00%

11. Výsledek hospodaření za rok 2020
Výsledek hospodaření Obce BOREČ za běžné účetní období: Kč 1 748 085,29.

12. Přílohy
Nedílnou součástí „Závěrečného účtu Obce BOREČ za rok 2020“ jsou níže uvedené
přílohy:
✓ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BOREČ za rok 2020
✓ Účetní výkazy Obce BOREČ
Výkaz Fin 2 – 12 M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2020;
Rozvaha sestavená k 31.12.2020;
Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2020;
Příloha sestavená ke dni 31. 12. 2020.
Všechny přílohy jsou uloženy k nahlédnutí na OÚ BOREČ v úředních hodinách.
V Borči dne 09.06.2021

Předkládá: Ladislav Pakosta, v.r.
starosta Obce BOREČ
Vypracoval: Lenka Hrubá

