Schválený Závěrečný účet obce Bačalky za rok 2020
(dle § 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtový pravidlech územních rozpočtů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020:
Příjmy
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Přijaté dotace
Celkem

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
2 813 600,00
2 796 815,00
391 000,00
416 080,00
29 420,00
68 100,00
437 310,00
3 272 700,00
3 679 625,00

Skutečnost
2 796 777,09
383 997,09
15 200,00
1 077 310,00
4 273 284,18

Výdaje
Běžné
Kapitálové

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
3 372 700,00
3 438 580,00
551 895,00
3 372 700,00
3 990 475,00

Skutečnost
3 143 707,81
551 895,00
3 695 602,81

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování po konsolidaci

-

577 681,38
577 681,37

Příjmy a výdaje členěné dle paragrafů jsou přílohou č. 1

2. Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2020
Základní účet ČS 231 100
Podúčet Česká národní banka 231 200
Podúčet ČS voda 236 140 = fond

Pokladna

3 642 325,56
24 554,15
326 423,00
3 993 302,71
20 001,00

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (během r. 2020)
Přijaté transfery

68 100,00
31 000,00
206 250,00
100 000,00
31 960,00
437 310,00

ze stát.rozpočtu v rámci souhrn. dotač. vztahu
na volby do krajských zastupitelstev
kompenzace Covid-19
fin. dar od kraje na bleskovou povodeň
Mze dotace na zajištění lesních porostů

Poskytnuté tranfery

9 896,00
2 475,00
13 000,00
387 000,00
458 120,00
870 491,00

DSO Mariánská zahrada - člen. přísp. na pověřence GDPR
DSO Mariánská zahrada - členský příspěvek
Město Libáň - zajištění výjezdů SDH + 3 výjezdy
Krajský úřad - vratka nečerpané dotace na opravu požární nádrže
Dětenice - inv. dotace na nový zdroj vody pro Bačalky

4. Inventarizace majetku, materiálových zásob a závazků
Stav majetku k 31.12.2020
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
z toho
drobný dlouhodobý nehmotný maj. (018)
ostatní dlouhodobý nehmotný ma. (019)
nedokončený dlouhodobý nehm.maj.(041)
Dlouhodobý hmotný majetek
z toho
stavby (021)
pozemky (031)
umělecká díla (032)
samostatné movité věci (022)
drobný dlouhodobý majetek (028)
nedokončený dlouh. hm. majetek (042)
Finanční majetek (069) akcie
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý fin. majetek (BÚ + fondy)
Aktiva celkem
Pasiva Celkem

396 993,00
129 741,00
267 252,00
27 130 196,26
21 965 846,38
3 724 259,28
248 624,00
569 391,60
622 075,00
7 465,00
53 005,00
4 013 303,71
31 600 962,97
26 550 219,57

5. Závazky
K 31.12.2020

dlouhodobé
krátkodobé

265 112,24

z toho
dodavatelé
přijaté zálohy
ostatní závazky
zaměstnanci
sociální a zdrav. pojištění
daň z příjmů
ostatní přímé daně
daň z přidané hodnoty
ostatní daně a poplatky
závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
přijaté zálohy na dotace
dohadné účty pasívní
jiné závazky

28 771,04
2 000,00
49 682,00
5 645,00
114 000,00
21 451,00
6 613,20
36 850,00
100,00

6. Pohledávky
K 31.12.2020
Pohledávky celkem
53 005,00
z toho
odběratelé
poskytnuté provozní zálohy
pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
ostatní daně, poplatky ajiná obdobná peněžitá plnění
pohledávky za vybranýmí ústředními vládními institucemi
dohadné účty aktivní
ostatní krátkodobé pohledávky

36 850,00
16 155,00
-

7. Pronájem, prodej a nákup nemovitého a movitého majetku
* Dne 16.4.2020 schválilo zastupitelstvo obce uzavření Pachtovní smlouvy na část pozemku p. č. 496 o
výměře 377 m2 v k. ú. Bačalky za účelem individuální zemědělské činnosti, která není předmětem
podnikání, případně pro volnočasové aktivity. Pachtovní smlouva byla oboustranně podepsána dne
20.4.2020. Pachtovné je stanoveno ve výši 555,- Kč /rok. Záměr pronájmu (pachtu) byl zveřejněn v
termínu od 25.2.2020 do 12.3.2020. Pachtovní smlouva je uzavřena od 1.5.2020 na dobu neurčitou.
*Obec jako prodávající uzavřela Kupní smlouvu s fyzickou osobou na prodej zahradního traktoru
Moutntfield XT180 HD. Prodej odsouhlasilo zastupitelstvo dne 22.6.2020. Prodejní cena byla stanovena
15.200,-- Kč. Traktor byl nefunkční, prodán na háhradní díly.

8. Hospodářský výsledek
Obec - hlavní činnost
výsledek hospodař. před zdaněním - zisk
daň z příjmů
dodatečné odvody daně z příjmů
výsledek hospodaření po zdanění - zisk

-

906 013,73
114 000,00
792 013,73

9. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Bačalky za rok 2020
Závěrečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje dne 9.3.2021 elektronickým způsobem, bez kontroly na místě. Při přezkoumání hospodaření podle §
10 odst. 3 písm a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků
a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (viz.příloha č. 2 Zpráva o výsledku
přezkoumání
hospodaření).
Projednání zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Zastupitelstvo obce bude seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2020 na
následujícím veřejném zasedání.

10. Usnesení - veřejné zasedání zastupitelstva dne 7.6.2021
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce jehož nedílnou součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Bačalky za rok 2020 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
obce za rok 2020 BEZ VÝHRAD.
Závěrečný účet obce byl vypracován a zveřejněn na úřední desce obce Bačalky a je v podrobném
provedení na elektronické desce obce Bačalky nebo k nahlédnutí v úřadovně obce.
Poznámka: Součástí závěrečného účtu obce, který je zveřejněn na elektronické úřední desce jsou
zároveň výkazy za prosinec 2020 - Fin.2-12M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

V Bačalkách dne 11. 6. 2021

Ing. Pavlína Čížková - starostka ………………………….

Vyvěšeno dne: 11.6. 2021 pod č.j. Ú22/06/2021
Sejmuto dne: do schválení závěrečného účtu za následující rok, nejpozději do 30.6.2022

požární nádrže

