Obec Žďár 00583952

Závěrečný účet obce za rok 2019

Stav ZBÚ k 1.1.2019 …………………………………………………………5,347.229,23 Kč
z toho BÚ ČS …………………..4,832.505,48
BÚ ČNB ……………….. 514.723,75
Příjmy dle přílohy – daňové ………………………………………… 2,164.831,41
- nedaňové ……………………………………. 2,035.329,29
- kapitálové …………………………………… 1,544.265,60
- přijaté transfery ………………………….
112.848,-Celkem příjmy …………………………….. 5,857.274,30
Výdaje dle přílohy - běžné …………………………………………. 2,640.101,85
- kapitálové ………………………………….. 3,690.041,-Celkem výdaje ……………………………. 6,330.142,85
Splátka AVE ………………………………..

4.550,-

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2019 …………………………………………..
z toho - BÚ ČS……………. 4,817.459,07
- BÚ ČNB ………..
627.446,15

5,444.905,22

V roce 2019 hospodařila obec se schodkem………………….
který byl pokryt z výsledku hospodaření minulých let
Změna stavu běžného účtu k 31.12.2019

- 477.418,55
575.094,54 –( Sporoinvest)
+ 97.675,99

===========================================================================
Schválený rozpočet příjmů po změnách………………………..
5,857.274,16
Plnění k 31.12.2019 ……………………………………………………..
5,857.274,30
tj. plnění …….
100%
Schválený rozpočet výdajů po změnách ………………………
Plnění k 31.12.2019 ……………………………………………………..
tj. plnění………

6,330.143,6,330.142,85
100%

Dotace k 31.12.2019 – neinvestiční – výkon státní správy
65.400,-„- na volby
29.088,-„- výchova lesních porostů 18.360,----------------------------------------------------------------Dotace celkem ………………….. 112.848,==============================================================
Kapitálové příjmy – prodej st.parcel ……………………………… 1,544.265,60
============================================================

Neinvestiční transfery spolkům – STPCCH N.Včelnice ………
1.500,- STP Nová Včelnice ………..
1.000,- Ledax ……………………………
1.000,-------------------------------------------------------------------------------Celkem ……………………..
3.500,===========================================================================
Provoz lesa – tržba …………………………………………………….. 1,870.841,12
- náklady …………………………………………………. 1,326.119,69
------------------------------------------------------------------------Zisk ……………………………
544.721,43
===========================================================================
Sbor dobrovolných hasičů – příjmy …………………………….
9.300,- výdaje …………………………….
15.905,----------------------------------------------------------Dotace z rozpočtu …………………………………..
6.605,Komunální odpad – příjmy ………………………………………….
28.080,- výdaje …………………………………………
56.325,21
--------------------------------------------------------------------Dotace z rozpočtu ……………………………………
28.245,21
Vodovod – příjmy ……………………………………………………….
65.392,- výdaje ……………………………………………………….
87.095,32
-------------------------------------------------------------------------------Dotace z rozpočtu ……………………………………….
21.703,32
ČOV – BJ - příjmy ………………………………………………………
14.700,- výdaje ……………………………………………………..
22.894,61
------------------------------------------------------------------------------Dotace z rozpočtu ……………………………………..
8.194,61

Veřejné osvětlení – el.energie
- opravy

……………………………….
26.022,25
……………………………….
2.743,67
-----------------------------------------------------------------------Celkové náklady ………………………………………
28.765,92
========================================================================
Běžné náklady na cesty ……………………………………………..
25.211,99
========================================================================

Kapitálové výdaje -místní komunikace …………………………
20.000,-- ČOV II ………………………………………………… 629.300,-- pozemky ……………………………………….
245.147,-- společ.centrum obce …………………….
2,795.594,-Celkem ……………………………………………..

3,690.041,--

Ve Žďáře 13.1.2019
Zpracovala: Kostková

Ladislav Voráček - starosta

