Závěrečný účet Městyse Tištín za rok 2020

1. Všeobecné údaje
Městys Tištín je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění územně samosprávným celkem s
právní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou,
která v souladu se zákonnými postupy pro ÚSC vede podvojné účetnictví, v povinném členění
podle platné rozpočtové skladby.
Městys Tištín je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola
Tištín. Jako zřizovatel, na základě zřizovací listiny, propůjčil městys své organizaci majetek a
přispívá na její provozní náklady.

2. Finanční a ekonomické ukazatele:
Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2020
Text
Rozpočet
Skutečnost
%
=====================================================================
PŘÍJMY CELKEM
13.556.293,15.015.147,90
110,76
daňové příjmy
8.538.380,8.213.970,25
96,20
nedaňové příjmy
1.723.892,1.049.527,65
60,88
kapitálové příjmy
372.500,372.500,100
přijaté transfery
2.921.521,5.379.150,184.12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM
11.504.518,13.577.826,90
118,02
běžné výdaje
8.029.818,10.105.501,85
125,85
kapitálové výdaje
3.474.700,3.472.325,05
99,93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
2.051.775,- Kč

3. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2020
ČÍSLO ÚČTU
ZŮSTATEK
=====================================================
103638015/0300
4.447.400,59 Kč
běžný účet
2637739389/0800
2.951.127,04 Kč běžný účet
94-9414701/0710
83.130,99 Kč běžný účet
429032419/0800
15.299.984,- Kč
úvěrový účet

4. Dotace
ÚČEL DOTACE
ÚZ
POLOŽKA
ČÁSTKA
====================================================================
Výkon st.správy+školství
4112
113.200,Dotace na VPP
13101
4116
Ve výdajích byla dotace čerpána ve výši 67.379,- Kč.

67.379,-

Dotace – Volby do krajských zastupitelstev 98193 4111
31.000,Ve výdajích byla dotace čerpána ve výši 25.204,94 Kč, nevyčerpaná dotace 5.795,06 Kč byla v
rámci finančního vypořádání vrácena na účet Olomouckého kraje v roce 2021.
Dotace pro SDH Tištín
00415
4122
Ve výdajích byla dotace čerpána ve výši 15.000,- Kč.
Dotace – Oprava střechy na budově ZŠ a MŠ Tištín
00443
4122
Ve výdajích byla dotace čerpána v plné výši 500.000,- Kč.

15.000,-

500.000,-

Dotace – na pokles daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu
98024
4111
605.000,Dotace – na víceúčelové hřiště
Ve výdajích bude čerpána v roce 2021

00605

4222

550.000,-

Dotace – rekonstrukce chodníku – zámostní ulice
00590

4222

575.880.-

_____________________________________________________________________________
Celkem
2.457.459,- Kč
5. Majetek obce
Na základě příkazu starostky byla provedena inventarizace majetku městyse Tištín k 31.12.2020.
Stav účtů:
Dlouhodobý nehmotný majetek
 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek
98.640,40
Dlouhodobý hmotný majetek
 031 pozemky
13.018.625,96
 021 stavby
114.354.875,94
 022 samostatné movité věci
5.260.040,40
 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek
2.918.003,86
 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
4.084.759,97
 067 dlouhodobé půjčky
57.500,Zásoby

 112 materiál na skladě
2.557,Krátkodobé pohledávky
 314 krátkodobé poskytnuté zálohy
438.160, 315 jiné pohledávky z hlavní činností
13.010, 388 dohadné účty aktivní
1.152.910,Krátkodobý finanční majetek
 231 základní běžný účet
7.481.658,62
 263 ceniny
5,Dlouhodobé závazky
 451 dlouhodobé úvěry
15.299.984,Krátkodobé závazky
 321 dodavatelé
130.023,64
 331 zaměstnanci
130.553, 336 sociální pojištění
42.258, 337 zdravotní pojištění
20.141, 342 ostatní přímé daně
18.221, 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery
1.131.675,06, 378 ostatní krátkodobé závazky
455, 384 výnosy příštích období
340.000, 389 dohadné účty pasivní
438.160,Rozvaha ÚSC tvoří přílohu č. 2, Výkaz zisku a ztráty tvoří přílohu č. 3, Příloha tvoří přílohu č. 4.
6. Poskytnuté příspěvky
Základní škola Tištín
Charita Kojetín
Mikroregion Němčicko
Spolek pro obnovu venkova
Příspěvek na dopr.obslužnost
Celkem

400.000,5.832,20.040,2.000,75.150,503.022,- Kč.

7. Hospodaření městyse
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti běžného účetního období městyse Tištín za rok 2020 je
2.223.751,22 Kč.
8. Přezkoumání hospodaření
Městys Tištín požádal v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o přezkoumání svého
hospodaření Krajský úřad Olomouckého kraje.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svázků obcí dne 14.2.2020. Přezkoumání vykonali
kontroloři pověřeni přezkoumáním Ing. Jaroslava Moskalová.
* nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Tištín za rok 2020 tvoří přílohu č. 5
Přílohy:
č. 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (FIN 2-12 M)
č. 2) Rozvaha ÚSC
č. 3) Výkaz zisku a ztráty
č. 4) Příloha ÚSC

č. 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
č. 6) Rozvaha příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tištín
č. 7) Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tištín
č. 8) Příloha organizačních složek státu, ÚSC a příspěvkových organizací a regionálních rad –
Základní škola a mateřská škola Tištín.

Vyvěšeno:
Sňato:

22.3.2021
…......................................
Wagnerová Alena, starostka

