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Obec Holovousy, Holovousy 44,331 41 Kralovice, ICO 00572942

z^vĚnrčuÝ ÚčET oBcE HoLoVoUsY zA
ROK 2020
dle $ 17 zákona č. 25ot2o}o Sb., o rozpočtovych pravidlech uzemních rozpočtťr.

Rozpočet obce Holovousy na rok 2020 by| sestaven V Souladu Se zákonem
25Ot2oO0 Sb', o rozpočtovych pravidlech uzemních rozpočtťra by| schválen

zastupitelstvem obce dne

27 . 12.

Plnění rozpočtu príjmťra

Trída1-Danovépríjmy
Trída 2 - Neda ové príjmy

v

Rozpočet po
změnách
1 309

251 000,00
0,00
75 400,00

269

- Kapitálové príjmy
Trída4-P ijatédotace
P íjmy celkem
Trída5_BěŽnév daje

V

-

dajri za rok 2020 (v Kč)

Schváleny
rozpočet
1 272 410,00

Trída 3

Trída 6

2019.

Kapitálové v1idaje

daje celkem

Saldo: príjmy - v daje
Trída 8 _ financování
celkem

1

10,00

121 ,00

0,00

Plnění 31 . 12.
2020
1 133 804,51

81 358,86
0,00
309 846,00
1 625 009,37
1 167 206,58
0,00
1

1 335 810,00

269 846,00
1 848 077,00
1 480 810,00

0,00

0,00

1 335 810,00

1 480 810,00

263 000,00

367 267,00

1 167 206,58
457 802,79

-263 000,00

-367 267,00

-457 802,79

1 598 810,00

Plné členěnípríjm a v dajťr dle rozpočtovéskladby je uvedeno ve vykazu Fin2-12 M
k 31 .12.2020, kter1i je nedílnou součástínávrhuzávěrečného učtu (príloha č 1)
Údaje o hospoda ení s majetkem
V roce 2020 nebyl nakoupen dlouhodoby majetek ani prodán'

Bankovní učty a pokladna

Úeet zet - BěŽny učet (Komerční banka a Čna) k 31 . 12.2020 stav 5242292,39
Kč
Úeet 261 _ Pokladna k 31. 12.2020 stav 11 587,00 Kč

Hospodá ská činnost obce
obec neprovozuje hospodá skou činnost'
Tvorba a pouŽití fondťr
obec netvo í fondy.

Hospoda ení z ízen ch a zaloŽen: ch právnick ch osob obec nezrídila a
nezaloŽila právn ické osoby.

Vyučtovánífinančníchvztahťr ke státnímu rozpočtu. rozpočtu kraj . obcÍ.
státním fondrjm. Národnímu fondu a jinym rozpočtťrm
Poskvtovatel
Nl transf. na VS
Nl transf.
Nl transf.
Nl transf.
Nl transf.
Všeh rdv

ze SR
ze SR
ze SR
od obcí

U.čel

Vykon státní
správv
Volbv do kraiťr
Dotace covid
Dotace na les

Dotace na les

Nl transf. od krajťr

Dotace na hasiče

Poskytnuté dotace a dary

kraj _ dotace dopravní obsluŽnost
Dotace na h bitov obci Chríč-3 500,00 KČ

Cerpáno

Vratka

68 100,00

68 100,00

0,00

31 000,00
68 750,00
66 528,00

17 423,00
68 750,00
66 528,00

13 577 ,00
0,00
0,00

5 000,00

0,00

I 568,00

0,00

21 900,00

0,00

5

Dotace na hasiče

Nl transf. od krajťr

Plze sk

obdrŽeno

000,00
8 568,0
0

21 900,0
0

-

1

980,00 Kč.

Zpráva o v sledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2020
P ezkoumání hospoda ení za rok 2020 provedly zaměstnankyně Krajského u adu
Plze ského kraje dne 4.2.2021' Pri p ezkoumání nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.

C. Závěr
l. P!nění opat ení k odstranění nedostatkrj zjištěn ch
a) pri p ezkoumání hospoda ení uzemního celku za p edchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) p i dílčímp ezkoumání za rok 2020
dílčíp ezkoumání hospoda ení nebylo provedeno.

ll. pri p ezkoumání hospoda ení Úsc Holovousy za rok2o2a

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (S 10 odst.3 písm. a) zákona
č. 420/2004 sb.)
lll. Pri p ezkoumání hospoda eni Úsc Holovousy za rok 2020
Neuvádí se zjištěná rizika dle $ 10 odst' 4 písm. a)zákona č' 42012004 Sb.
lV. P i p ezkoumání hospoda eni Úsc Holovousy za rok 2020
Byly zjištěny dle $ 10 odst' 4 písm. b) následující ukazatele:
0,00
a) Podíl pohledávek na rozpočtu uzemního celku

%

b) Podíl závazkťr na rozpočtu uzemního celku

c)

1,83 o/o
0,o0 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚC
Byl zjištěn dle $ 10 odst. 4 písm. c) zákona č' 42012004 Sb. následující dluh
Územního celku:
Dluh uzemního celkU za poslední 4 rozpočtové roky podle právního p edpisu
upravujícíhorozpoČtovou odpovědnost je nulovy.

Celá zprávao v sledku p ezkoumání hospodarení ÚSC Holovou sy zarok 2020 je
nedílnou součástízávěrečného Účtu (príloha Ó.2).
Holovousy

1

1. 4.2021

Úreoní deska
Vyvěšeno: 6.5.2021
Sejmuto:

Elektronická Úrední deska
Vyvěšeno: 6 .5.2021
Sejmuto:

Závérecn učet je elektronicky zve ejněn včetně príloh vykazu FlN2-12M k 31 . 12.
2020 a Zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda enÍ za rok 2020, které jsou
nedílnou součástíZávěrečnéhoučtu obce Holovousy za rok 2020 na urední desce

obce hft p ://www. obec-h o lovo usy.czlu ra d-o bce/u red n i-des ka/.
Všechny zve ejněné dokumenty jsou k nahlédnutína u adu obce.

Schváleny závěrečny učet obce Holovousy za rok2020 bude zve ejněn na stránkách
obce : hft p :/lwww.obec-h

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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