Zá,l'ěrečnÝ ílčetobce za rok2020
($ 17 zákona č, 25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů)
Finanění ýbor obce Tupadly předkládá občanůmk připomínkování návrh závěrečného
účtuobce zarok2020 v jeho příjmové i qýdajové části.

Úoaje o obci:
Adresa: Obec Tupadly, Tupadly 120,285 63 Tupadly
Telefonické spojení: 327 37I I55
Mob.: 724179 720
E-mailová adresa: outupadlv@volny.cz
Bankovní spojení: záklaďniběžný tčetzŤízenuČeskéspořitelny a.s.
č. účtu:443553309/0800
Počet obyvatel k 01.01.2020: 656
Počet obyvatel k31.12.2020: 658
Počet členůzastupitelstva v roce 2020 po volbách: 9
V roce 2019 pracoval finančníakontrolní výbor.
Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda úřadu je počítačovězpracována programem IS
KEo ČeskáLípa,

obec Tupadly hospodařila v roce 2020 podle schváleného rozpoětu a šesti rozpočtoých
opatření. Rozpočet byl schválen na jednáníZo ďne 16.12.2019, jako schodkový.
RozpočtováopatřeníbylaschválenanazasedáníchZo:19.2.,27.4.,8.6.,16,9.,30.11.
a2I.12.
2020.

Schválený rozpočet příimůna rok 2020 činil l.2.633.430.00 Kč.
Skutečnost k3I,I2.z0120 činila . .... 14.593.895'86 Kč
Ztoho třída 1- daňové příjmy
9.771,94s,38Kč
tŤída2 - nedaňové příjmy 1..440.645,48Kč,
třída 3 - kapitálové příjmy 475.308'00 Kč
tÍíďa 4 - přijaté transfery 2.905.997'00 Kč
Konsolidace příjmů 70l.001'00 Kč.

Celkové příimy po konsolidaci činily 13.892.894"86 Kč
konsolidace: převod mezi pokladnami 100.000 Kč a BU 601.001 Kě
Příjmy po úpravě rozpočtu byly splněny na91'43 "Á.
SchválenÝ rozpočet vÝdaiů na rok 2020 činil 14.172.600.00 Kč
financování - 1.253.320.00 Kč = 12.919.280.00 Kč
Skutečnost k3I,12,2020 činí třída 5 _běžné výdaje
8.101.867'06 Kč
třída 6 _ kapitálové lrydaje 6.733.839'99Kč
Výdaje celkem 14.835.707,05 Kč. Konsolidace výdajů 701.001,00 Kč.

+

Celkové výdaie po konsolidaci 14.134.706,05 Kč
Výdaje po úpravě rozpočtu byly splněny na74,85 |/o.
Financování _ třída 8

.
o

. 1.253.320,16 Kč - pol. 8124 splátky úvěru _ úvěr na nákup budoly pohostinství
č:p.2I4 a čp.31 , bytové domy, nákup traktoru John Deer
- 1.495.l.31,35 Kč . pol. 8115 _ změnastavu fin. prostředků na BÚ, účtuFo, ČNB

Skutečnost. financování k 31.12.2020 - 241.811.19 Kč

t 31.12.2020 (BU 4'347.367,O9 Kč, ČNB 5.492.896,77 Kč) _9.840.263,86 Kč.
Zůstatek na účtuFo k bytovým domům čp,2I9-220k31.12.2020 - 1.053.180,00 Kč.

ZůstateknÚ

V pruběhu roku schválilo zastupitelstvo obce šest rozpočtových opatření. Příjmy byly
povýšeny o celkovou částku 2.56|.020 Kč. Příjmy vzrostly především z důvodu přijaých
dotací:, doplatku na dani z příjmu Fo (836.250 Kč), naqýšení dané znemovitosti (cca

352.000,.

Kč)....
Výdaje byly por,yšeny o celkovou částku 5.965.622 Kč: Proběhla rekonstrukce vjezdů pó jedné
straně komunikace kjednotliým nemovitostem _ I.874.312,96 Kč. Dále byla provedena
rekonstrukce okolí Pohostinství Frmol _příjezdová cesta, nádvoří, studna, posezení -zaL.ráďka,
kamenná zeď, dětský koutek shracími prvky, povrchová kanalizace, přípojka vody
a rekonstrukce stropu sálu v celkové vyši 1 .286.266,49 Kč. Byla provedena rekonstrukce
veřejného osvětlení směrem ke hřišti TJ za 154.154,00 Kč a v ulici Ministerská ve lryši
174.240,00 Kč. Byla vybudována čtyři kontejnerová stání na sběrné nádoby na separovaný
odpad -432.115,10 Kč, proběhlademolice staré budovy kovámy za235.950,00 Kč * oplocení
_33.263,00Kě azěroveň byl zhotoven projekt vč. st. povolení na 4ové Technické zázemi obce
v odpadovém dvoře _ I4I.I79,00 Kč. obec pořídila pro JSDH dopravní automobil vč.
příslušenstvíza964.699,00, kteý byl dotován ve ýši 750.000 Kč. Dále byl zakoupen přívěs
za automobil pro potřeby obce ve qýši 6I,448,64 Kč. Prioritou obce bude v následujícím období
rozšířeníbudoly MŠ.V letošním roce proběhla sanace suterénu a přípravné práce v celkové
1.378.005 Kč.
"yši -

Celkoly objem dlouhodobých závazků čini 2,654.698,08 Kč. Tato částka zahmuje dosud

nesplacené úvěry:

ýstavbu bytových domů a dlouhodobé přijaté zá|ohy od budoucích majitelů těchto
bytů. Úvěr je splácen těmito zá|ohani.
- úvěrnanákup budovy čp'2I4
- úvěr na nákup budovy čp.3 1
- úvěr na nákup traktoru John Deer

- úvěr na

Jedná se o úvěrv:

Ceská spořitelna - 10.000.000 Kč _ k3I.12.2020 splacena
Česká spořitelna
1.500.000 Kč _ k3I.12.2020 splacena
Ceská spořitelna
2.000.000 Kč _ k3I.12,2020 splacena
Unicredit Leasing
499.000 Kč _ k 3I.12.2020 splacena

-

-

jistina ve qýši 9.529.845,00 Kč'
jistina ve qýši 978.300'00 Kč.
jistina ve
686.573'00 Kč.
jistina ve qýši I49.583,92Kč.

ýši

Přiiaté dotace 2020 _ přehled
o Dotace pŤijatá ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačníhovztahu činila
333.300'. Kč _ pol. 4112
o Dotace neinvestičnízÚtaďupráce Příbram na zajištění pracovních míst na veřejně

o

prospěšné práce v obci ve
UZ 13101 pol.4116

ýši 168.919'- Kč

Dotace účelována zajištění ýdajů spojených s volbami do Zastupitelstva kraje ve qýši
2|.527,.Kč,UZ 98193 pol. 4111

Dotace na zhotovení nového územního planu z MMR ve vyši 95.000,- KčIJZ I75I2
Dotace napořizeni nového DA pro JSDH od Stč.kraje ve výši 300.000,- KčUZ93
Dotace na pořízenínového DA pro JSDH od MV ČncŘ HZS ve výši 450.000,- Kč
uz 14984
Dotace ze státního rozpočtu na kompenzaci daní příjmůFo ve uÍši836.250 KčTJZ
98024

Vybrané příimovépoložky
Poplatky za likvidaci odpadů _ zatrva|e htášeného občana
600'-Kč/ osoba , za cha|upáře 600,-Kč /číslopopisné
Poplatky ze psů _ jednotně 50'- Kč pes
Poplatky ze vstupného
Správní poplatky lmatrika, hlášení k pobytu, CzechPoint, atd./
Příjmy z pronájmu rybníků
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z prodeje dřeva
Příjmy z prodeje _ řadové domy
Příjmy z pronájmu _ řadové domy
Příjmy z prodeje pozemků - byt.a řad.domy
Příjmy z prodeje bytů _ byt.domy
Příj my z pronájmu ostatních nemovitostí (Pošta'Pohostinství)

389.400,- Kč
7.550,- Kč
600,- Kě

20.540,-Kč
3.084,- Kě
72.208,-Kč,
4.525'.Kč
230.436,-Kč

Kč
Kč
Kč
29.|94,-Kč
'
553.308,- Kč
131.388'8.682,206.190,-

Příjmyzpronájmu_DPS

Příjmy z úroků- splátky bytové domy
Příjem _ provize Pošta Partner
Příjem _ přijaté neinvest.dary (Covid)

82.214,-Kč,

230.79l,.Kč
7.000,- Kč

ičnítran

DSo Potěhv- členský příspěvek byl poskytnut

ve

lyši 6.630,.Kč.

MAS Lípa pro Venkov. členský příspěvek byl poskytnut ve

ýši 5.987,.Kč

Mikroregion Čáslavsko _ členský příspěvek byl poskytnut ve
Svaz měst a obcí - členský příspěvek byl poskytnut ve

ýši i'l.gsl,-l<č

ýši 4.228,-Kč

Veřejné prostřédky byly poskytnuty formou příspěvkůna činnost a darů.
TJ Star Tupadly - 150.000'-Kč
Klub vodáků Starý Kolín _ 40.000,-Kč
MS
Tupadly _ 35.000,-Kě
',Diana..
Nemocnice Čáslav - 10.000.-Kč
Diakonie Čáslav _ 5.000,- Kč
ZŠa MŠPotěhy - 20.000,- Kč
Věcné dary spolkům (plesy) _ 10.000'- Kč
Příspěvek na ško]nípomůcky prvňáčkůmzŠlotchy _ 3.325,-Kč,
Klub důchodcůČáslav _ 5.000,-Kč
Dogpoint o.p.s._ 1.500,- Kč
Hasičský ples okrsku č.7 _ 3.000,-Kč

Ostatní provozní vÝdaie

.
-

"

příspěvek na provoz mateřské školy _ 240.000,- Kč
příspěvek na zajištěníautobusové dopravy _ 96.580,- Kč
sběr a SVoZ komunálních odpadů s velkoobjem.-:4OO.7I2,-Kě
sběr a SVoz biodpadu - I95.703,. Kč, nebezp.odpadu
- 8.406,- Kč
veřejné osvětlení' včetně rekonstrukcí a oprav _ 558'760,- Kč
udrŽování vzhledu obce a čištěníobce _ 638 .9I7 ,- Kč, tento paragraf zahmuj e mimo j iné i
platy zaměstnanců + odvody, pohonné hmoty, udržba zalt' techniky, nákup
ochr.pomůcek'..' n{kup přívěsu
zá|ežitosti kuitury - l15.807,03 Kč _ zahrnuje nákup věcných darů k životním jubileím
občanůobce' kultumí akce pro občany _ ples, jarmark' tisk občasníku, popl' oSA apod.
opravy a lydaje spojené s provozem Pohostinství Frmol _ 357 .678,43 Kč
dům s chráněnými byty - 605,476 Kč, tento paragraf zahrnuje náklady na údržbu
arevize objektu, mzdové náklady pečovatelky, spotřebu energií a materiálu atd.
zastupitelstvo obce 727.651,01 Kč, tento paragraf za|ttlýe mzdové nákl. zastupitelů,
kultumí komise' odvod zďrav.poj., cestovné, telefony, školeníapod.
činnost místnísprály _ 1.131.054 Kč _ paragraf obsahuje mzdové náklady zaměstnanců
věetně odvodů, tiskoviny, spotřebu energií, sluŽby pošt, telekomunikací, školení,revize,
opravy' niíkup atldržba soft1varu, cestovné, ...
úroky z úvěru _ 82.974,-Kč,
pojištěníobce _ 60.594'- Kč
provoz pošty Partner _ 528.329,49 K{ tento paragraf obsahuje mzdové náklady obsluhy
pošty, monitoring budor,y, energie a ost. provoznínák|ady

Hospodaření Po je financováno zrozpočtu zŤizovatele _ obec Tupadly a z finančních
prostředků na úhradu přímých vydajů zasíIartých KÚSK Praha. Nívrh rozpočtu podává
ředitelka MŠ.Zo schválilo zrozpočtuobce na ,óuzozopříspěvek ve
ýši 240.000,-Kč.

Na přímévydaje byla Po

poskytnuta rÚsr Praha finančníčástka v celkové Wši
2.436.486,00 Kč U Z 33353.
Rozpočet KÚ tvoří: prostředky na platy I.783.366,00 Kč, odvo dy zazaměstnavatele
(soc. a zdrav.pojištění34,80Á) 602.778'00 Kč
odvody do FKSP 35,667,32Kč
ONIV _ 14,674,68 Kč (použito bylo na učebnípomůcky,
zákonné pojištěúzam.)

CerpáníONIV_UZ33353

-_6.726.68Kč

účet501311l 5136
účet525 3l l l 5038

5,728,|5 Kě

Í::l ;;! 3 li l iá!í _

.]13,33
'

ř!

Výnosy k31.12.2020 činity 2.9|5.1'11,37 Kč, z toho příspěvek

od

zŤizovate|e činil

240,000 Kč, f,rnanční prostředky od rÚSr Praha 2.322.%8,ď0 Kč, dále byly vybrány poplatky
za stravné ve ŠJve výši 183.600,00 Kě, úroky zBÚ aúětu FKSP činily zzt.il Kč; škoinév;
\týši 43.400,00 Kč.
V roce 2020 bylo čerpáno z fondů tezerv (sponzorské dary) 1 1.340,00 Kč

Náklady k31,|2,2020 činily 2.914.277,38 Kč. Ztoho spotřebamateriálu 83.918,95 Kč, nákup
potravin 160.849,31 Kč, vodné 5,270,00 Kč, spotřeba el. energie a plynu 62,364,I2Kč, služby
70.944,68 Kč, opravy a udržování 3.153,00 Kě, mzdové náklady I,783.366,00 Kč, zákonné

sociální pojištění602.778,00 Kě' zákonné pojištění7.248,00 Kč, FKSP 35.667,32 Kč' pojištění
odpovědnosti aprávní ochrany 13.770,- Kč, dárky ahračky ze sponz.darů 16.279,00 Kč, nákup
DDHM 65.705,00 Kč.

Výsledek hospodaření - 833,99 Kč. Ředitelka navrhla použitkladný hospodářský ýsledek za
rok2020 - převést do fondu rezerv. Návrh bude podan kprojednání na nejbližšímzasedání
zastupitelstva obce.
Stav BU k3I.12.2020 ěinil 263.731'92Kč.
Stav účtuFKSP k3I.12.2020 činil 22.564,14Kč.
Stav pokladny MŠ_ 3.521,00 Kč, stav pokladny Šl- s.tls,O0 Kč.
Stav Fondu odměn činí7.580,00 Kč _ v roce 2020 neč,erpáno.
Stav Fondu tezerv (tvořený z.ostatních titulů) - příjmy v roce 2020 by|y ve
1iši 15.000,00 Kč'
a tvořily je sponzorské dary. Čerpánív roce 2O2O bylo ve vyši 1 1.304,00 Kč.
Zůstatek k3I.12,2020 je 7.Í20,00 Kč.
Stav Fondu Íezerv (tvořený ze z|epšeného hosp. výsledku) k I "I.2020 činil |21.256,25 Kč.
z tohoto fondu byla čerpána ěástka ve
52.125,15Kč _ záporný hospodařský qfsledek
z roku 2019. Zůstatek k3Ij2.2020 činí69.401,10 Kč"

ýši

Stav aktiv a pasiv po závěrečnÝch zápisech:
Obec Tupadly:
Pří l o ho u záv

ěr e čnéhoúčtuj e r o zv aha ot ganízace.
Stav aktiv apasiv k3I.I2,2020 _109.708.239,68

Kč

(k3|.I2.2O19 _ 106.610.331,14 Kč)

Výsledek hospodaření obce před zdaněním: + 4.187.057,71Kč
Výsledek hospodaření obce běžnéhoúčetníhoobdobí: + 4.|07.447.71Kč
(Výnosy: 13,052.412,97 Kč _ náklady: 8,944.965,26 Kč)
Součástí závěrečného účtuobce je výkazpro hodnocení plnění rozpočtu obce, kde jsou uvedeny
přtjmy i ýdaje, tak jak byly plněny a čerpány dle jednotliých paragrafů a poloŽek'
Yýkaz zisku a zttát, Rozvaha, Příloha' inventarizaění zpráva. Dále Rozvďha' Příloh a, Yýkaz
zisku a zttát, zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly a inventari začnízptáva Po- MŠ
Tupadly.

Dalšísoučástízávěrečného účtuobce je Zpráva o ýsledku přezkoumání hospodaření obce,
kterou provedii pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne
02.10.2020 a 27.05.2021. Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročnímhospodďení obce
nazák|adě zákonač,42OI2OO4 Sb. v plďtném znění.

Závěr

-

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (ve smyslu ust. $ 10 odst. 3 písm. a) zákona
ě.4201200{ v platném znění)

Závěrečný účetobce za r ok 2O2O by| schválen na zasedání zastupitelstva obce
dne 2L06.2021.

Vyvěšeno: 22.06.2021

Petr Szabó

předseda Fing4čního výboru
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