
Závěrečný účet obce Babice 

Za rok 2020 
 

Závěrečný účet obce podle § 17 zákona č 250/2000 Sb., zahrnuje údaje o hospodaření obce za 

období od 1.1.2020 do 31.12.2020 podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty: 

 

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 ze dne 26.4.2021, dílčí 

přezkoumání 11.9.2020. Přezkoumání bylo provedeno pracovníky odboru finanční  

kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. 

2. Roční přehled aktiv a pasiv obce k 31.12.2020 

3. Příjmy a výdaje rozpočtu  ke dni 31.12.2020 
 

A) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 
 

       1.  Rozpočtované příjmy obce ve výši 15 335 110 ,-Kč (vč. Přijatých dotací ), byly               

            schválenou úpravou rozpočtovány na 23 036 859,10,- Kč.  

           Celkové příjmy obce za rok  2020 činily 23 049 240,31 Kč . 

 

2. Rozpočtované výdaje obce ve výši  22 674 500,-Kč, byly schválenou úpravou  

      rozpočtovány na 25 484 953,10 Kč.          

            Celkové výdaje obce za rok 2020 činily 25 474 125,02Kč . 
 

 V roce 2020 byla zaznamenána převaha  výdajů  nad příjmy, rozdíl byl kryt zůstatkem 

finančních prostředků z minulých let.        

 

3. Stav účtů k 31.12.2020 v účetnictví 

      Na účtu : 9323201/01                                             11 552 485,49Kč                                             

      Na účtu : 3265913319/0800                                        100 368,82Kč 

      Na účtu: 94-6413201/0710                                       1 866 176,81Kč 

      Na účtu: 107-917950227/0100                                                   0Kč   

      Na účtu: 107-7660970207/0100                                                 0Kč                                             

_____________________________________________________________ 

           Celkem na účtech                                                     13 519 031,12Kč 

Kč 

 

4. Stav účtů k 31.12. 2020 v bance 

      Na účtu : 9323201/01                                              11 552 485,49Kč                                             

            Na účtu : 3265913319/0800                                         100 368,82Kč 

            Na účtu: 94-6413201/0710                                        1 866 176,81Kč 

            Na účtu: 107-917950227/0100                                                    0Kč   

            Na účtu: 107-7660970207/0100                                                  0Kč                                             

_____________________________________________________________ 

           Celkem na účtech                                                     13 519 031,12Kč 

 

 

 

 Aktiva celkem    13 519 031,12 Kč. 

 Prostředky obce byly čerpány v souladu s plánem výdajů. 

 



 

 

Investiční akce v roce 2020: 
 

- výstavba chodníků 

- zahájení rekonstrukce č.p.76 – stará škola 

- příprava na rozšíření MŠ 

- pozemky 

- zahradní traktor s příslušenstvím, travní válec 

- nové VO 4ks 

- zakoupení defibrilátorů 

 

 

 

B) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním 

fondům a jiným rozpočtům: 

 
 

1. Poskytnutá dotace na volby byla v roce 2020 vyčerpána a řádně vyúčtována. 

 

2. Dotace od Středočeského kraje ve výši 1 079 000,-Kč na rekonstrukci č.p.76 byla 

přijata 

 

 

 

 

C) Přezkoumání hospodaření obce v souladu s § 42 zákona č. 

128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2000 

Sb. 

 
1. Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na žádost obce dne 26.4..2021 

pracovníky odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

2. Přezkoumání bylo provedeno podle vyhlášky MF ČR č. 41/2002 Sb. ze dne 24.1.2002 

o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO. 

 

3. Podle písemného vyjádření v závěru zprávy o výsledku hospodaření byly zjištěny 

nedostatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D) Závěr 
 

Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření obce obsaženým v bodu A, závěrům 

kontroly hospodaření v bodě C a celkovému výsledku hospodaření za sledované období 

navrhuji zastupitelstvu obce odsouhlasení závěrečného účtu obce „bez výhrad“ a pověřit 

účetní obce převedením hospodářského výsledku z roku 2020 z účtu 431-Výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432-nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let. 

 

 

 

V Babicích dne 14.5.2021 

Vypracoval: Kuprová Renata 

 

 

 

                                                                      …………………………………. 

      Schválil: Jan Chadraba, starosta 

 

 

 

 

Zveřejněno a vyvěšeno i na elektronické úřední desce. 

 

Zveřejnění  vyvěšeno: 30.6.2021 

                   sejmuto:  

                   schváleno:……………. 

 

 

Dokumenty, které jsou podkladem pro tuto zprávu jsou k nahlédnutí v plném rozsahu na obecním úřadě 

v úředních hodinách, nebo na elektronické úřední desce. 


