
Návrh závěrečného účtu 

 

 
obec Hranice za rok 2020 – podle § 17 zákona 250/2000 

Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 
Zůstatek běžného účtu OÚ Hranice k 31.12.2020: 

 

Komerční banka    -     1.714.030,83 Kč (z toho 39.900,-Kč fond vodohospod.majetku) 

ČNB           -     1.001.561,97 Kč 

 

 

 

 

Skutečné plnění příjmů a výdajů v roce 2020: 

Příjmy po konsolidaci      -      4.157.313,07 Kč 

Výdaje po konsolidaci     -      3.544.972,86 Kč 

 

Daňové příjmy  3.144.595,29 

Nedaňové příjmy     331.491,78 

Kapitálové příjmy                           0,00 

Transfery      781.226,00 

Konsolidace příjmů     100.000,00 

 

Běžné výdaje    2.958891,36 

Kapitálové výdaje     686.081,50 

Konsolidace výdajů     100.000,00 

 

Financování     -612.340,21 

 

Přehled poskytnutých dotací během roku 2020 pro obec Hranice: 

 

Dotace ze státního rozpočtu (na provoz)     97.100,00 Kč 

KÚ-„ČOV u  KD v Hranicích“                                     270.000,00 Kč 

Úřad práce-přísp.na nezam.doplatek (ÚZ 13101)                 28.126,00 Kč 

KÚ-dotace „Volba do senátu a zast.kraje“       31.000,00 Kč 

KÚ – dotace „Jenoráz.přísp.SARS COV2“     255.000,00 Kč 

 

 



Některé z těchto dotací jsou předmětem finančního vypořádání roku 2020, nevyčerpané 

dotace musí být vráceny do 5.února 2021 na účet Krajského úřadu  České Budějovice. 

 

 

FC Hranice z.s. Hranice 86  - finanční dar sportovcům 30.000,-- Kč 

(doplatek dle smlouvy) 

Linka bezpečí   - finanční podpora     2.000,-- Kč 

 

Několik významnějších položek příjmů: 

 

 

   721.586,58    daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 

     14.849,54    daň OSVČ 

     65.500,42    srážková daň 

   516.721,77    daň z příjmu právnických osob 

1.417.160,89    DPH 

   262.479,65    daň z nemovitostí 

     92.233,00    svoz odpadu – občané 

       9.000,00    odpady-firmy 

       6.500,00    poplatek za psa 

       2.500,00    nájem sál-hospoda 

       9.900,00    Čevak-nájemné 

 

 

 

Několik významnějších položek výdajů: 

   

     52.046,00    silnice-služby (sečení,prohrnování,atd.) 

    343.625,00    silnice- opravy a udržování 

     82.280,00    dešťová kanalizace u KD 

     45.072,50    výroba a montáž schodiště (KD) 

      14.550,45               kulturní dům-elektrika 

      57.311,00    vodárna - elektrika 

      14.717,00    čistička-služby 

        2.372,00    knihovna-knihy 

        2.818,00    příspěvek „lékařská služba první pomoci“ 

        3.540,00    kaplička – elektrika 

     110.346,14    veřejné osvětlení – elektrika 

       24.291,80    veřejné osvětlení – opravy a udržování 

       12.953,40    SPOZ- (výročí narozenin,pohřební kytice,vítání  obč. 

        6.741,00    kultura-materiál (MDŽ,Masopust,dětský den,..) 

        1.745,00    kultura-služby (praní ubrusů) 

           896,00    kultura-pohoštění (Masopust-občerstv.koleda)  

       12.827,00               bytové hospodářství-opravy 

     357.332,06    odvoz a uložení odpadu 

       12.000,00    Ledax-pečovatelská služba 

     785.465,00    mzdy zastupitelé 

     182.523,00    sociální a zdravotní pojišť.zast. 

     215.011,00    dohody  

       25.534,40               služby telekomunikací 



     57.036,15               materiál- správa 

     44.598,00               zpracování dat - správa 

     25.534,40               služby elektronických komunikací 

     59.591,36               elektrika-správa 

       3.156,40               služby peněžního ústavu (poplatky banka) 

     34.911,00               pojištění majetku obce 

 

 

 

 

Podrobné plnění příjmů a výdajů za rok 2020 dle sestavy plnění rozpočtu je součástí 

závěrečného účtu za rok 2020. 

 

 

Obec Hranice nemá žádné příspěvkové organizace. 

 

 

 Ve dnech 13.8.2020 (jako dílčí) a od 17.3.2021 do 18.3.2021 (konečné) proběhlo 

přezkoumání hospodaření za rok 2020 kontrolorem Krajského úřadu České Budějovice, odbor 

ekonomický,oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. 
 

Zápis z přezkumu hospodaření je součástí závěrečného účtu.  

 

 

Úplné znění  Návrhu závěrečného účtu za rok 2020 je zveřejněno způsobem umožňující 

dálkový přístup na webových stránkách obce Hranice. 

 

 

 

 

Sestavila: Stráská Eva 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 

 

Sejmuto: 

   


