obce Bystřiceza rok 2020
Schválený závérečnýúčet
(§ 17 zákona č. 25012000 Sb., o ro4počtových pravidlech územníchro4počtŮ, ve zrňni
platných předptsů)
Závěreěný účetbyl schválen na schůzi obecního zastupitelstva dne 6.5.202l

1.

Úaa;e o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 ( údaje jsou v Kč )

T ída 1 - Daňové pfijmy

Tída2-Nedaňové
onlmY

Tída3-Kapitálové
o íimv
T ída 4 - P ij até ftansfery

neinvestičníp ijaté
transfery ze všeobecné pokladní
sn rávl,rtátníh o ro mtňhl

5 79a400,00

6 033 370,00

5 91 I997 ,63

264 800,00

242 100,00

I93 832,a6

300 000,00

0,00

0,00

77 100,00

2 046 249,a0

2 046249.00

0.a0

457 250,00

457 25a.00

0a.00

77 100,00

7

1 899,00

2 4

v tom:

Neinvestičníp ijaté trarafery ze
souhrnného
v
dotačního titulu
Ostatní neinvestični p ijaté
transferl ze státního romočtu
Neinvestičníprijaté transfery od

,sfi

rámci

obcí

Neinvestiění p ijaté transfery od
lcrai
Ostatní tnvestičníp ijaté
transfersl ze státního rozpočtu
Investiční p ijaté transfery od

4I I I

41I2

7

7I

7I

I

aa,00

4lI6

0,00

4l21

0,00

2a 00a.00

2a 000,u)

4I22

0,00

100 000,00

l0a 000,00

4216

0,a0

45 0 000,00

45

24

899,00

0 000,a0

a.Oa

300 000,00

300 000,00

6 432 300,00

8 321719o00

8 152 a78,69

0,00

400 000,00

400 000,00

konsolidaci

6 432 300.00

7 921719,00

7 752 078,69

Tída5-Béžnév
daie

4222

Icrai

P íjmy celkem
konsolidace p íimri

p íimv po

4 072 300,00

5 03 6 233,00

4 363 0243a

T ída6 - IGpitálové
v daie

2 360 000,00

9 141 643,00

9 054 78l

vÝdaie celkem

6 432 300.00

14 177 87 6.00

0r00

400 000,00

400 000,00

6 432 300,00

13 778 876,00

13 017 805,71

0.00

-5 856 157,00

- 5 26s727,02

0,00

5 856 157,00

5 265 727 ,a2

Konsolidace

V

v

dai

daje po konsolidaci

aldo:n íimv-vÝdaie

13

41,7

.41,

805.7|

Tida8-Financování
Prost edky minul ,ch let

Úaaie o plnění rozpočtu příjmů,yýdajů a o dalšíchfinančníchoperacích v plném
členěnípodle ro7počtové skladbyjsou obsaženy v přfloze č. 1 ajsouknahlédnutínaobecnÍm

úřaduu účetníobce (výkaz FIN 2

V

-

72M,rozbor čerpanípříjmů a výdajů).

roce 2020 obec obdržela tuto ričelovou dotaci:

o

v rámci souhmného dotačního titulu od kralovéhradeckého kraje čá tku
77 l00 Kč
na votby do zastupitelstva kraje v ši 31 000 Kč

ve v ši

.
. od Královéhradeckého kraje

o

p íspěvek ve wší426 250 Kč jako jednorazov'
,neirčelov,p
íspěvek o kompenzačnímbonusu ohledně koronaviru
nenávratn
od tr,tštur na akci ,Bovn p ístup ke kvalitnímu p edškolnímu, primámímu a
sekundámímu vzdé|ávání'první záIohu ve v ši 24I899Kč
od Ministerstva vnitra investičnídotaci ve v ši 450 000 Kč na projekt ,,Byst ice dopravní automobií'
od Královéhradeckého kraje investičnídotaci ve v ši 300 000 Kč na projekt ,,Byst ice
- dopravní automobií'
od knítovéhradeckéhokraje finančnídar ve v ši 100 000 kč určerr k poloytí v daj

2.

ÚOale o hospodaření s majetkem a datšíchfinančních operací

o
o
o

souvisejících s povodněmi v červnu 2020

V,kary:
Rozrraha,

a

a
a

Vykaz ziski a rifty,
P íloha irčetni závěrky

jsou k ,natrlédnutí na obecním ri adu

v

kanceláň a jsou dostupné dálkov m p ístupem k

na}rlédnutí na intenretov ch strarrkách obce.

Y!,kary obsalrují irdaje o stavu a v voji majetku zabéht rok

- vizp

tloha ě.2,3 a 4

Tabulka - stručnÝ p ehled maietku
Majetek uvederlv daňoqtch z statkovych cenáchv

Druh maietku
DrobnÝ dlouhodobÝ nehmotn maietek
Ostatrrí dlouhodob nehmofilÝ maietek
kultrrrní p edměty
Nedokončen dlouhodob, nehmotrrY maietek
Pozemky
DlouhodobÝ hmofir maietek určenÝ k prodeii
Stavby
samostamé movité věci a soubory movitych věcí
Drobn ,dlouhodob ,hmotrr maietek
NedokončenÝ dlor odobÝ hmotlrÝ maietek
o statní dlouho dobÝ finančnímai etek

Kč
Stav k 1 .1.2020 Stav k 31.1,2.2020
0.00
0,00
288 886,00
346 664,00
45 483,90
45 483.90
0,00
0,00
10 568 I07.06
10 568 Ia7,06
0.00

0,00

17 469 673.48

16 997 a26,69

43I 641,00

I390

17

6"00

45,00

0,00
9 140 063 20

1 844 000,00

1 844 000,00

0,00
827

7

PodrobnY ro4pis

3.

va v!,kaz romaha k 31.I2.202a

Stav ričelov ch fondri

Obec netvo í ričelovéfondy.

4.

Hospoda ení p íspěvkov ch organlzací z lzenych obcí

Obec má jednu p ispěvkovou organizaci atoMate skou školu Byst ice.
Ročníťrčetnízávérka pfispěvkové otganlzace včetně všech zákonemp edepsan ,ch v kaz je
založela na obecním adu a zároveň, je dostupná dálkov m p ístupem k nahlédnutína
internetoq ch strankách obce a je nedílnou součástítohoto závéteóného ričtu (rozva}ra,r kziskri a ztrátap íloha k ričetnízávérce -vizpítloha č. 5,6 a7).
Kontrola hospoda ení MŠBystfice za rok 2020byla provedena dne 5.2.202I.

5.

Hospoda ení organaací za|oženych obcí

Obec nezridtla žádnéorganizace.

6. Vyr čtovánífinančníchvztahťr ke sátnímu rozpočtu a ostatním rozpoČt m
ve ejnó rovně
Dotace do ro4počtu obce Byst ice za rck 2020 čtntby celkem | 626 249100 Kč. Rozpis
p ijat ch dotacía jejich čerpanív prťrběhu roku 2020 je zpracovin v tabulce.
Dotace byly adně vyrrčtovany, nevyčerpané finančníprost edky z dotace na volby do
zastupitelstva kraje ve v,ši 6 184 Kč byly vraceny na irčet Kralovéhradeckého kraje dne
20.1.202l.
Podrobnévyrrčtovanídotací je k nahlédnutí v kancelá i obce Bystfice.
KUKHK

aZ

úret

Položka

98193

411I

31 000,00

24 816,00

rÚrur

98a24

Dotace na volby do zastupitelstva kraje
Jednora zovy nenávratny neirčelovy
p íspěvek o kompenzaénimbonusu ohledně

411I

426 250,00

426 250,00

4112

77 í00,00

77 100,00

4216

45a 000,00

450 000,00

4222

300 000,00

300 000.00

4I22

100 000,00

100 000,00

24I 899,00

241 899,00
1 620 065,00

Poslcytovatel

rurrHr

Ministerstvo
Vnitra

l4984

ru-lrHr

ťurnr
uŠnnr
Celkem

koronaviru

Dotace na vykon tátní správy - dotace
v ramci souhrnného dotačníhotitulu
Investičnídotace na projekt: ,,Byst ice
dopravní automobir'
Investičnídotace na projekt: ,,Byst ice
dopravní automobir'
Finanční darna pokrytiv dajťr souvisejících
povodněmiv červnu 2a2a

Dotace na ,,Rovny pfistup ke kvalitnímu

33063

p edškolnímu, primárnímu a sekunďámímu
v zdéláv ání" - prvn i zá|oha

Rozpočet

4II6
1,

626 249,00

Čerpání

Ostatní ro4počtv ve einé urovně:

obec Údrnice
obec st evač
obec sedliště

10 000.00
5 000,00

5 000,00

Poskytnuté p íspěvky ostatním ro4počtrim ve ejné urovně

svazek obcí Marián ká zahrada
Královéhradeck krai

7.

Zpráva

o

v

sledku

45 467,00

12 617.00

p ezkoumání hospoda ení obce za rok

2020

P ezkoumaní hospoda ení provedla (kontrolor pově en , íuenim p ezkournrání) paní lng.
Vendula Hynková, na zál<Iadé písemné žádosti obce Byst ice v souladu s ustanovením 42
odst. 1, zákona é. 12812000 Sb., o obcích (obecní ňlzen| ve zrění pozdějších p edpis ,
p edmět p ezkoumrání je určen zákonem é. 42012004 Sb., o p ezkoumání hospoda ení
irzemních samospravnl ch celkťr a dobrovoln ch svazkri obcí. Kontrola byla provedena ve
dnech25.1t.2020 (dflčíp ezkum) a dne 24.2.202t (závéreénépníce).
7Ávér zprávy:
Nebyly zjištěny chyby

a nedostatky.

Plné arění zprávy o provedeném p ezkoumání hospoda ení obce Byst ice za rak 2020 je
samostatnou p ílohou k závěrečnému írčtu(viz p íloha č. 8).

8.

Doplňujícíinformace o majetku obce

Stavziákladniho běžnóho ričtu k31.12.2a20

ČS a.s.

Stavričtu k 3I.t2.2020

čxB

Obec nezíidila an i neza|ažíIa jinou právnickou osobu.

2.063.352,05

Kč

39.8 19,18

Kč

Usnesení:
,,Zasfilpítelstvo obce schvaluje celoročníhospoda ení obce a závěrečn irčet obce zarok 2020
včetně zprávy kontrolora o v,sledku p ezkoumaní hospoda ení obce za rok 2020, a to bez
ví,hrad".
Vypracovala: ing. Tourková Michaela, četni obce

Martina sálová vlková
starostka obce

Vrnrěšeno dne : I2.5.202I
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