Městys Březno
Záxérečnéhoúčtuměstys e Za rok 2020
Sestavený ke dni 3l.12.2020
Dne 18.12.2019 byl zastupitelstvem městyse schválen rozpočet Městyse Březno narok2020
ve qýši 30.568.000.- Kč, qýdaje ve ýši 37.552.500,- Kč. Rozpoěet byl sestaven jako

př'j-y

schodkoqý.
Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 8.1.2020, rozpočtoqým
opatřením č.2 ze dne22.I.2020, rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 5.2.2020, rozpočtové
opatřením ě.4 ze dne l9.2.2020,rozpočtoÚm opatřením č.5 ze dne 4.3.2020, rozpočtovým
opatřením ě. 6 ze dne 8.4.2020, rozpočtoqým opatřením č. 7 ze dne22.4.2020, rozpočtovým
opatřením ě.8 ze dne 6.5'2020, rozpočtoým opatřením č. 9 ze dne20.5.2020, změnou rozpisu č.
l ze dne 3.6.2020, rozpočtovým opatřením č. 10 ze dne 17 .6.2020, rozpočtovým opatřením ě. 1 1
ze dne29'6.2020, rozpočtovým opatřenímě.12 ze dne 15.7.2020, rozpočtoqým opatřenímč.13 ze
dne 19.8.2020,rozpoětovým opatřením ě.14 ze dne2.9.2020, rozpočtovým opatřením č. 15 ze dne
16.9.2020, rozpočtoým opatřením ě.l6 ze dne30.9.2020, rozpočtoým opatřenímě.l7 ze dne
l4.I0.2020, rozpočtovým opatřením č. l8 ze dne 27.10.2020,rozpoětoým opatřením č. 19 ze dne
11 .11 .2020, rozpočtovým opatřením ě. 20 ze dne 25.11.2020, rozpočtoqým opatřením ě. 2l ze dne
25.ll.2020, rozpočtovým opatřením č,. 22 ze dne 1I '12.2020 a rozpočtovým opatřením č,. 23 ze
dne29.12.2020.
Po rozpočtových opatřeních zůstal rozpočet schodkový s rozpočtoými příjmy ve výši
37 .l 65.7 13,08 Kč a vydaji ve ýši 45.8 1 5.066,42 Kě.

Všechny rozpočtovézměny byly projednány v radě nebo zastupitelstvu městyse, jsou zahrnuty v
sestavě Fin2-l2Mo plnění příjmů a ýdajů roku 2020. Úaaje o plnění rozpoětu příjmůa vydajů v
plném členěnípodle rozpočtovéskladby jsou uvedeny ve Yýkazupro hodnocení plnění rozpočtu
územníchsamosprávných celků Fin2-12M. kteý je součástí závěreěného účtuobce'

Příjmová část
Skutečnépříjmy roku 2020 byly
z toho:

daňové příjmy

18.910.843'67 Kč,

nedaňovépříjmy

4.781.148'15 Kč
122.160,-- Kč
11.389'687'08 Kč
20.117.259,-- Kč

kapitáovépříjmy
přijaté dotace
převody vlastrrím fondům

TRIDA

1.

55.32l.097,90 Kč

DANOVE PRIJIVTY

V této částiisou zahrnuý darrě, kde spravcem je finančníúřad" qfnosy ze všech sdilen]ých darrí nálež obci
podle zakona č. 243 /20ffi sb'
Daň z nemovitosti nepodléhá shom uvedenému zikonua spravce daně - FÚ, převiídí obci l00% z celkové

'

vybranéčastky.
Jen plnění daně z p{imu pmvnic\ých osob za obce, naplňuje obec sama obec je povinna podat daňové
přimani' Toto zdanění není převáděno do statního rozpoětu' ale zŮýává příjmem obce, porrze dojde k

proúětoviíní- Údaje $ 6310 poloá<a 53a,pŤijmy položkatl22.
ostamí poplatky v této čústirozpďtu jsou vybÍrany přímo na účetobce'

rŘÍun 2 _ NEDAŇovÉ pŘÍ.rnnv
obsahem nedďoýchpříjmů- příjmy zposlgrtovarrých služeb vtabulkové části rozděleny pďlejednotliých
$ a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků" z pronájmu majetku' příjmy z uroků přijaté příspěvky a náhrady,
ostatrí nďaňové příjmy.

rŘÍoa 3 - KAPITÁt'ovÉ pŘÍ.rnny
obsahem kapitálových příjmůje investičnítransfer napořízení DHIM.

Přehledv záv ěrďného účfu
l.Plnění rozpočtu zaobdobí2018 _ 2020

2019

2018

2020

pnÍnry 309r250642

47 747 483.73

55321097"90

VYDAJE

33 428544.95

58291718A0

59 791993.06

SALDO

-2516 038.s3

-t0 s44234.67

4470 895,16

z.Běžný ro4pďet 2020

schváený

po zněrrrách

Ro4počet

%SR

%UR

ss321097.90

30 s68 000

37165 713.08

180"98

r48.85

vÝoarg

35977 428"29

14782s00

16468 014.16

243"38

218.47

SALDO

19343 669.6r

9 798 000

7 818 660,82

X

x

Třída

Skutďnost

pnÍrvry

3.

Ro4počet

Kapitalovy rozpočet 2019
SlaÍďnost

Ro4očet

schválenÝ

Rozpočet
pomrěnach

%SR

%UR

PRIJMY

0

0

0

0

0

\TYDAJE

238t4s&.77

22770000

29347 0s2.26

ru.59

81.15

SALDO

-238r45&.77

-22770000

-29347 05226

x

X

Třída

4.

Daňové

PoloŽka

Skutďnosti

Rozpočet
schváený

Ro4očet
%SR
pomrěních

%IjR

Sdílenédaně

17lss29259

19 030 000

17 896 000

90.15

95.86

104.s5

99^79

Místrípoplatkv
Spnívnípoplatkv

s83 378
130 s60

558 000

584 600

300 000

300 000

43,52

43,52

Dďznemovitosti

917 8t5.74

910 000

918 000

l00'8ó

99.98

ostamí dďové pffimy

r23797.34

102 000

132 000

121.37

93.79

rnÍo,q.l _ pnr.larÉ oor.tcu
Přiiaté dotace v roce 2020 ziednotlivych kapitol stamího rozpgčtu a strítrríchfondů jsou zabrazeny v
tabulce. Dotace jsme vyčerpali ďe podmÍnek dotačníchsm]uv. Zádná dotace nebyla vracena z důvodu
nevyčerpanífinančních prosředků.

pŘrulpu DoTACÍ
Položka
4I

II

4tt2
4tt6
412I
4216

Učelový

znak

I

Text

Dotace

98r93
98024

Neinv' přij. transfery ze SR- SLDB 202l
Neinv. přij. transfery ze SR - volby
Neinv' přij. transfery ze SR _ fin. příspěvek ve spoj. CoVID

34055

Neinv. přij. transfery ze SR - souhrnný dotaění vztah
Neinv. přij. transfery ze SR _ HZS CR

7.350.23.516,1.308.7s0,807.300,4.800,-

15974

Neinvestiční přiiaté transfery od obcí
lnvestiční při|até transfery od SFŽP

152.513.9.085.4s8.08

9801

Dotace celkem

11.389.687,08

rŘÍoa 8 - FINANCovÁNÍ
Vztrledem ke skutďnosti, že byl upraveqý rozpoěet schválenjako
zahmout financoviíníz téchto zdroj ů:

schďkoý, bylo

nutrré do rozpoětu

Financováni zťtnaněních prostředků minulých let ve ýši 13.649.353'34 Kč (81 15)
Financování návratnou finančnívýpomocí SK ve výši -5.000.000,00 Kč (8l l3)
Celkem financování rozpočtu ve qýši

8.649.353,34 Kč

Výdajová část
Skutečnévydaje za rok2020 by|y
běžnévydaje

ztoho převody vlastním fondům
kapitálové ýdaje

Kapitálové vydaje tvořily:
Intenzifikace ČoV
Víceúčelováhala PD
Revitalizace náměstí
Nákup pozemků
Nákup klimatizace do prodejny
Zastřešení prodejny
Zpracováníizemni studie 23 aZ5
Zálohana přeloŽku Čpz _ Chodník na NT
Revitalizace nádrŽe v Dolánkách PD

59.79l.993'06 Kč
35.977.428,29 Kč

20.ll7.259,00 Kč

23.816.564,77 Kě

14.497.037 Kč
681.230 Kč

2.778.l74 Kč
202.128Kč

45.980 Kč
4.562.553 Kě
199.550 Kě

799.5l2Kč
48.400 Kč

4. Samostafiré ekonomické přílohy Závěrečného účtu

a)

Plnění rozpďtu _závanÉukazatele zaobdobí |2.2020

b)

Měsíčnístav finarrčních prosŮedků

c)

Porovnáí aktivních a pasivních účtů

d)

Porovruárrí

e)

Porovnaní závazkoýchapohlďávkoýchúčtů

D

Majetek

g)

Porovnání příjmů a ýdajů dle tříd

h)

Porornriání plnění sdílených daní

5. Přehled

nákladoých aýnosoých účtu

vyplacených dotací

čáŠka
3314

5229

6171

5229

3399

5222

3419

5222

5512

5222

účeldotace

Kč

KnihovnaměstaMB

500Kč

wazvčelďů

3.000

22.000Kč finanění

423.46lKě
50.000

Kč

oS Bfuzenskédivadlo

finanční

Sokol Břemo

finarrční

SDHBřemo

TJ Sokol Břemo

6. Přeh]ed vyplacených neinvestičníchpříspěvků příspěvkov é orgaruzaci

oaraoaf poloŽ<a
3t l3

5331

čiístka
2.880.000

účeldotace

Kč

neinvestičnídotace na provoz školy

2-l2M sestavená k 3 l .12.2020
Zpráv a o ýsledku hospodaření za rok 2020
Finančnívypořádání se SR
Finančnívypořádání poskybruých apřijaých dotací, půjček,úvěrů

Přílohy

Sestava Fin

Rozvďra(bilance)

Po

Výkazzisku afrátQo)
Příloha @o)

Protokol o schválení úěetríávěrlcv
Soupi s p o dr on alaý ch účtťt

Go)

Směrnáúčtováosnova

Vyvšeno:
Sejmuto:

Schváleno Zasfu pitelstvem mštyse dne 26.5 2021 usnesením

č"

ZVnrcAlzl

Přílohy k závěrečnému účtujsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce ( www.brezno.cz)
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