Závěrečný účet za rok 2020
Obce Únětice
Závěrečný účet tvoří:
Činnost OÚ Únětice za rok 2020
Účetní uzávěrka
Přehled dotací
Přehled aktivit za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Únětice
Počet obyvatel obce k 31.12.2020 byl 149 osob.
Činnost obecního úřadu Únětice v roce 2020 lze charakterizovat těmito body:

V roce 2020 se uskutečnilo celkem 8 zasedání zastupitelstva obce, 2 zasedání kontrolního a
finančního výboru

Běžnou činnost obecního zastupitelstva a plnění běžných činností obecního úřadu zajišťovalo
zastupitelstvo obce ve složení : starosta obce J. Česal ,Místostarosta J. Šimek , členové zastupitelstva
J.Balvínová , D.Mikulková a Bc.P. Česalová


V roce 2020 probíhaly tyto akce :

-

byly provedeny tyto akce – výměna střešní krytiny na obecním úřadu a výměna oken a venkovních
dveří na budově OÚ,schůzovní místnosti a hasičské zbrojnici

-

provedeno prodloužení vodovodu a plynu do lokality pro stavbu 4 RD

-

proběhlo financování podílu z fodů EU po provedené opravě MK k Chocenickému Újezdu
podána žádost do PSOV PK na výměnu oken na budovách oÚ

-

zaplaceny tyto příspěvky -

-

Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost

-

Členské příspěvky Mikroregionu Úslava

-

Členské příspěvky Svazku obcí pro odp.hospodářství Plzeň-jih

Činnost ve svazcích
Obec Únětice pracovala jako člen svazku obcí - Mikroregionu Úslava.
-

Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Činnost obecního úřadu je zveřejňována na vlastních webových stránkách: www.obec-unetice.cz, a
na úřední desce obecního úřadu

Účetní uzávěrka
Obec Únětice vlastní účet : č. 725632339/0800 u České spořitelny, a.s.
Na začátku roku 2020 byl na účtu zůstatek
4 503 244,06Kč
na konci roku 2020 byl na účtu zůstatek
2 680 087,49Kč
účet č. 94-4117361/0710 u ČNB pobočka Plzeň
na začátku roku 2020 byl na účtu zůstatek
818 309,84Kč
na konci roku 2020 byl na účtu zůstatek
1 103 528,64Kč
úvěrový čet u ČSAS
na začátku roku 2020
320 464,00Kč
na konci roku 2020
64 048,00Kč
Obecní zastupitelstvo v roce 2020 stanovilo a schválilo rozpočet obce na rok 2020:
příjmy ve výši
2 413 900.kč
výdaje v celkové výši 4 248 000.kč
Rozpočet byl schválen jako schodkový
Rozpočet byl naplněn takto :

příjmy
výdaje

2 997 024,88Kč
4 278 547,65Kč

Skutečné čerpání rozpočtu v roce 2020 a výkazy účetní uzávěrky Obce Únětice
- Viz příloha č. 1,2 Výkazy Závěrečného účtu za rok 2020 Obce Únětice k nahlédnutí na obecním úřadu
v úředních hodinách

Přehled dotací
-

podána žádost o dotaci z DT PSOV PK na výměnu oken a dveří na budvách OÚ ,schůzovní místnosti a
hasičské zbrojnice obdrženo 193 000kč
podána žádost o platbu z MAS Activios na rekonstrukci polní cesty do CH. Újezda žádáno o 900 000kč

Majetek
Obec Únětice v roce 2020 účtuje o odpisech majetku dle směrnice o odpisech č.1/2011. Výsledek viz
výkazy účetní závěrky za rok 2020

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům
Obec Únětice v roce 2020 neobdržela ze st. Rozpočtu žádné neinvestiční příjmy

Přehled dalších aktivit obecního úřadu za rok 2020
Obecní úřad podpořil nebo uspořádal v roce 2020 tyto akce:




SDH Únětice v odborné,sportovní a kulturní činnosti
Z důvodu COVID 19 se mnoho pravidelných akcí neuskutečnilo
Starosta a místostarosta se pravidelně účastnili jednání a VVH Mikroregionu Úslava a Sdružení obcí
okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Dne 21.4.2021 jsme obdrželi Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Únětice, za rok 2020 s
tímto závěrem :
Výsledek : Při přezkoumání hospodaření ÚSC Únětice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle §
10 odst.3, písm.a) zákona 420/2004Sb.
Přezkoumání provedl:Krajský úřad Plzeňského kraje odbor kontroly hospodaření obcí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – viz příloha č.3
Pozn.: Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a další finanční
operace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Únětice jsou k nahlédnutí v kanceláři
obecního úřadu v Úněticích v úředních dnech
Dne: 3.5.2021
Vypracoval : Jiří Česal starosta obce Únětice

OBEC Únětice
Na úřední desce v papírové a elektronické podobě zveřejněno :

Vyvěšeno dne 20.5.2021 Sejmuto dne

Podpis a razítko:………..……….

