Komentář
k závěrečnému účtu obce Volenice za rok 2020
Rozpočet obce Volenice na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2019 jako vyrovnaný
Usnesením č.7/2019.
Jeho změny byly schváleny rozpočtovým opatřením č.1 ze dne 19.2.2020, Usnesením zastupitelstva 1/2020,
rozpočtovým opatřením č.2 ze dne 29.4.2020 Usnesením č.2/2020, rozpočtové opatření č.3 ze dne 17.08.2020
Usnesením zastupitelstva 4/2020, rozpočtové patření č.4 ze dne 18.12.2020 Usnesení č. 6/2020.
Obec obdržela dotaci ze všeobecné pokladní správy v částce 86 800,--Kč , neinvestiční dotaci na volby do
Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů výši 72 614,00 a neinvestiční dotaci Covid 480 000Kč a dotaci na
vyhotovení lesních hospodářských plánů v částce 24204 .
Příjmy obce - byly překročeny o 11,24% jedná se o daňové příjmy, příjmy z poskytování služeb- vodné a
stočné, došlo i k navýšení nájmů z pozemků obce a přijaté transfery obce.
Výdaje obce - došlo k úsporám na kapitálových a běžných výdajích obce o 21,81%.
Investiční výdaje
Na kapitálových výdajích došlo k nedočerpání rozpočtu - z důvodu zatím nezahájené stavby kanalizace
v Pročevilech.
Příspěvková organizace: MŠ a ŠJ Bubovice
Příspěvkové organizaci MŠ a ŠJ Bubovice byl schválen příspěvek na provoz v částce 320 000,-- Kč tento příspěvek
je včetně refundace mzdy topiče a doplatku mzdy do plného úvazku uklízečky.
Organizace použila uvedené prostředky v souladu s hospodařením příspěvkové organizace. V roce 2020
hospodařila s přebytkem v částce 576,15 Kč, uvedený přebytek byl převeden na rezervní fond organizace.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem finanční kontroly dne 11.9.2020
– dílčí přezkoumání a 28.1.2021 na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Z uvedené kontroly vyplývá: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce bez výhrad.
Součástí závěrečného účtu jsou:
1. Zpráva o výsledku hospodaření obce Volenice – hodnocení plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty, rozvaha
2. Hospodaření příspěvkové organizace MŠ a ŠJ Bubovice
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
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