
ZávěrečnÝ účet obce Katov 2020
§ 17 zakona é.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů, ve znění platných
předpisů)

Rozpočet: postaven jako vyrovnaný

Údaie o plnění příimů a r^ýdaiů za rok 2020
URSR1) skutečnost

daňové příjmy (tř.1)
nedaňové příjmy (tř.2)
kapitálové příjmy (tř.3)
přijaté dotace (tř.4)

1 298 000,00
993,000,00

0,00
67000,00

1266,371,00
2 l27 ,797,00

0,00
1.303.746,00

I.267 9,14,90
2.127 864,47

0,00
1,303.146,00

příimv celkem

2) VÝdaie:

2 358 000,00-- 4.697.914,00 4.699.585.37

běžné qfdaje (tř.5) 2 358.000.00 2 980.331,05
2.000,00

2 927 .017 ,08
2.000,00itálové

výdaie celkem 2 358,000,00 2.982.331,05 2.929.0I7,08

3') Financování:
Pol. 8115
Pol. 8124 spljistiny AVE

1'715.582,95 -

3.550,00
0,00

3.5 50.00
I.770.568,29

3.550,00

Celkem za tř. 8 0,-- 1.715.582,95
Saldo:nříimv-vÝdaie
po kons. 0.- - I.7-1,5.582,95

1.770.568,29

-1 ,l70.s68,29

4) Maietek:
NáZev mai.účtu poěáteční stav konečný stav
01 8 dr, dlouhodob.nehm.maj.
0 l9 ost.dlouhodob,nehm,maj.
079 oprávky k dl.nehm.maj.
02l stavby
08l oprávky ke stavbám
022 věci movité a soub.věcí mov.
082 opráv ky k věc.movltým
028 drob.dlouhodob,bm maj.
088 oprávky k dr.dl.bm,mmaj.
03 l pozemky

9,482,00
l35,845,00

21 .044,00
4.980.358,00

832.908,00
392.671.48
350.801,45
660,822.12
660,822.72

18.344.800.00

9.482,00
135.845,00
22.526,00

4.980.358,00
714.2l2,00
392.677,48
.302.3l0,45
648.246,10
648.246,l0

l8. 344.800,00



SU Maietek učetnictví Rozdíl
018 9,482,00 9.482.00 0

019 13 5.845,00 135,845,00 0

02l 4.980.358,00 4.980.358,00 0

022 392.6,77,48 392.6,77,48 0

028 660.822,72 660.822,72 0

031 18.344.800.00 18.344,800.00 0

032 0 0 0

042 0 0 0

069 0 0 0

Porovnání maietku a účetnictví - k 31.12.2020

čson 4.083.061,61Kč
čNs 1.844.399,41Kč

Údaje o plnění rozpoětu příjmů a výdajů a o dalšich finančních opelacích v plném členění podle íozpočtové
skladby jsou obsaženy v přiloze č,1 a2 ajsou k nahlédnutí na obecnírn úŤadě (výkaz FIN 2-12,F.ozvaha).

r,ryužito v r. 20 r.ratka-vypoř.2021
Přísp.na obnovu lesa
úZ290l1) pol 4]]6 111,060.-- 111.060.-- 0

Příspěvek na kůr.kalamitrr
(úZ 290j0) pol.4ll6 756,086.-- 756.086-- 0

Jednorázový přisp. na obyv.
(Úz 98024) pol,a]]] 97.500._ 0
Volby
(UZ 98193) pol. ,1l l l 31.000.-- 23.936.-- 7.064
pov - obnova zelenč
úzllu pol. 1122 90.000,-- 76.45'7,24 13,542.16pov rekonstr.vo
(úZ 710) po1.4122 150.000.-- 0 150,000.--
Na výkon st.správy
Pol. 41 12l 68.100,--

o přiiaté dotace :

Vyrovnání se státním rozpočtem:
učel dotace kč

nepodléhá fin, vyrovnáni

Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 1 .303 .7 46 ,-- Kč, watky 1'l 0 .606 ,7 6 ,^ Kč .
Dotace byly důsledně využity na dotační titul, pro kteqý byly obci účelově poskytnuty dle ÚZ.
Dotace byly řádně vyúčtovány v předepsaném temínu.



7) Přehled poskytnufých darů v roce 2020:
l(omu účel převodu
DSO ,,Pod Horou"
celkem za ooložku

čl, příspěvek 5329
3329

3.600,-
3.600._

přispěvkv na činnost:
Gyrnn.kroužek
celkem za noložku

5z29
<)) )

l .000,-
1_000._

8) Přiiaté darv v roce 2020

PoI.4I2l 0
Po1.2321 0

9) Inventarizace maietku:
Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2020 v souladu s příkazem k provedení
inventarizace a Plrinu inventarizace majetku ve smyslu § 29a § 30 zákona 563/1991 sb., o
účetnictví v platném znéni, ze dne 16.12.2021.Inventarizace byla dokončena 26.01.2021 a
projednána ZO dne 4.5. 2021. Nebyl shledán inventarizačni rozdíl,( zpráva * příloha ).

10) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce Katov za rok 2020 bylo provedeno krajským úřadem
Jihočeského kraje dne 30.11.2020 jako dílčí přezkoumáni a 4.-5.2.202ljako konečné
přezkoumání na základě zákona č.420l2004Sb,, o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí,

1l\ Závěr z ráw: Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Katov za rok 2020
byly zjištěny chyby a nedostatky, které jsou méné závažné (ustanovení § 10 odst.3 písm. b)
zákola č.42012004 Sb.),v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2odst.1,2 zžkona č,420104
Sb)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je součástí
podkladů k závěrečnému účtu obce. (zveřejněno na ÚD a www.obeckatov.cz od 23.2.2021
do 31.],2.202l

Podklady k závěrečnému účtu obce :

jsou k nahlédnutí na Obecnim úřadě v Katově v době úředních hodin, na www.obeckatov
Návrh závěreěného účtu zveřejně.r.ru **w a ÚD od 02.03,2021 do 31.t2.2021
Závěrečný účet byl schválen ZO bezs"yfuad dne 4, 5. 202l č.usnesení 12lI.


