Závěrečný účet obce Jinošov za rok 2020
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.)
Příjmy za rok 2020 celkem:
6.656.225,41,-Kč z toho:
Daňové příjmy
3.705.797,69,-Kč
Nedaňové příjmy
622.122,27,-Kč
Kapitálové příjmy
25.760,00,-Kč
Přijaté dotace
2.302.545,45,-Kč
Příjmy čerpány na 104,19% upraveného rozpočtu.
Konsolidace příjmů
929.000,-Kč
Výdaje za rok 2020 celkem:
5.733.249,07,-Kč z toho:
Běžné výdaje (5xxx)
4.365.835,07,-Kč
Kapitálové výdaje (6xxx)
1.367.414,00,-Kč
Výdaje čerpány na 99,36 % upraveného rozpočtu.
Konsolidace výdajů
929.000,-Kč
Saldo příjmů a výdajů činilo:

922.976,34,-Kč

Financování celkem:
Změna stavu na bankovních účtech (pol. 8115):
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků:
- pol. 8124 (-)

-922.976,34,- z toho:
-347.948,34,-Kč
-575.028,00,-Kč

Vyúčtování dotací ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.
Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 2.302.545,45,-Kč z toho:
Dotace na volby do Zastupitelstev krajů
- pol. 4111 19.346,00,-Kč
Kompenzační bonus Covid 19
- pol. 4111 303.750,00,-Kč
dotace na výkon st. správy
- pol. 4112 68.100,00,-Kč
dotace na lesy – porosty, kůrovec
- pol. 4116 964.415,00,-Kč
dotace na hospodaření v lesích II. 2019
- pol. 4122 60.000,00,-Kč
Investiční dotace na Přechod pro chodce
- pol. 4216 759.934,45,-Kč
dotace z POVV 2020 – Kraj Vysočina
- pol. 4222 127.000,00,-Kč
Dotace poskytnuté na výkon státní správy, z Programu obnovy venkova Vysočiny, dotace na lesy a příjem
dotace MMR na přechod pro chodce byly řádně vyúčtovány dle zásad poskytování jednotlivých dotací.
Investiční akce:
Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny byla použita na výstavbu cesty p.č.1235 – 3.etapa dokončení. Akce není ukončena, bude se kolaudovat v roce 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
Přezkoumání hospodaření obce provedla Ing. Šárka Simandlová – kontrolor KÚ kraje Vysočina dne 19. 5.
2020 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Jinošov za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je přílohou závěrečného účtu.
Schváleno zastupitelstvem obce dne 16.6.2021
V Jinošově dne 17.6.2021
Vyvěšeno dne: 17.6.2021
Sňato dne:

Zpracovala: Libuše Chytková

