Závěrečný účet obce Rohov
za rok 2020
Hospodaření obce Rohov se v roce 2020 řídilo schváleným rozpočtem a schválenými
rozpočtovými opatřeními v návaznosti na ustanovení zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ,zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmů a účetními
standarty v platném znění.
Do 30.4.2020 se obec řídila pravidly rozpočtového provizoria.
Rozpočet byl chválen 30.4.2020. Rozpočtových opatření bylo celkem 8.
Rozpočtovými opatřeními byly řešeny především nerozpočtované příjmy obce zejména
daňové příjmy, dotace a nerozpočtované výdaje .
Číslo

Ze dne

Schválil

1
2
3
4
5
6
7
8

19.5.2020
28.5.2020
15.6.2020
27.7.2020
30.9.2020
16.11.2020
1.12..2020
31.12.2020

Starosta
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Starosta

Dotace spolkům - veřejnoprávní smlouvy .
Spolek
Schváleno dne
Sdružení hasičů26 000,Rohov
TJ Spartak 22 000,lukostřelba
TJ Spartak – stolní
5 000,tenis
Myslivecký spolek
20 000,Hraničář
TJ Spartak -mladší
43 000,žáci
Dar
Auto Moto Club

3 000,-

Čerpáno
10 300,-

Vráceno
15 700,-

7 678,-

14 322,-

0

5 000,-

20000

0

15972

27028,-

3 000,-

0,-

Čerpání příspěvků bylo zkontrolováno a nebyly shledány žádné nedostatky ani porušení .
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Hospodaření obce Rohov za rok 2020 :
Zůstatek na Bú k 31.12.2019 :
Příjmy za rok 2020 :
Výdaje za rok 2020:
Splátka jistiny za rok 2020:

4 584 383,09
22 231 029,99
14 125 328,53
6 026 076,49

Přijatý úvěr v roce 2020
Zůstatek na Bú k 31.12.2020 :
Stav úvěrového účtu k 31.12.2020

0,6 664 008, 06
3 067 358 ,68

Přezkum hospodaření za rok 2020.
Dne 27.4.2021 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje - odborem kontroly.
Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2020 :
Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly dle § 10
odst. 3 písm.a) zjištěny chyby a nedostatky.V rámci provedeného přezkoumání nebyla
zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce .
Nedílnou součástí závěrečného účtu obce za rok 2020 tvoří :
- Návrh závěrečného účtu -úvod
- Výkaz Závěrečný účet za rok 2020
- Výkazy 2020 (rozvaha , příloha , výkaz zisku a ztrát)
- Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 provedenou dne 27.4.2021 KÚ
Moravskoslezského kraje odborem kontroly
- Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Rohov za rok 2020
/Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha /
Protokol o kontrole příspěvkové organizace obce -Mateřská škola Rohov ze dne
19.11.2020
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Rohov za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
ZO Rohov bere na vědomí Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Rohov za rok
2020.
O schvaluje přebytek hospodaření Mateřské školy Rohov , příspěvkové organizace za rok
2020 ve výši 107 334,95 Kč převézt do fondu rezerv.
Všechny materiály Závěrečného účtu obce Rohov jsou zveřejněny na internetových
stránkách www. rohov.cz pod záložkou Obecní úřad- Úřední deska .
Všechny materiály Závěrečného účtu obce Rohov v písemné podobě jsou k nahlédnutí
v kanceláři Obecního úřadu na adrese Rohov, Hlavní 180 č.p. v úředních hodinách .
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