Městys Březno
Návrh závérečnéhoúčtuměstys

e za
Sestavený ke dni 31.l2.2021

rok 2021

Dne 16.12.2020byl zastupitelstvem městyse schválen rozpočet Městyse Březno narok202l
přrjmy ve vyši 25'380.000'- Kč, vydaje ve qfši 23.989.000'- Kč' Rozpočet byl sestaven jako
přebytkoqý.
Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č' 1 ze dne 17.2.202l, změnou
rozpisu č. l ze dne28.2.202l,rozpoětovým opatřením č.2 ze dne24.3.202l,rozpoětovým
opatřením č. 3 ze dne 7 .4.202l rozpočtové opatřením č. 4 ze dne 2I.4.202I, rozpočtovým
'
opatřením č.5 ze dne 5.5.202l, rozpočtovým opatřením č. 6 ze dne 19.5.202l, rozpočtovým
opatřením č' 7 ze dne26.5.202l,rozpočtovým opatřením č.8 ze dne2.6.202l, rozpočtovým
opatřením č.9 ze dne 30.6.202I,rozpočtovým opatřením č.l0 ze dne I2.7.202l,rozpoětovým
opatřením č.ll ze dne28.7.2l2l,rozpoětovým opatřením č,.12 ze dne 18'8.202I,rozpočtovým
opatřením ě.13 ze dne 15.9.202I,rozpoětovym opatřením ě.14 ze dne29.9.202I,tozpočtovým
opatřením č,.15 ze dne 13.10.202I,rozpočtoým opatřením č.16 ze dne 9.1l.202l, rozpočtovým
opatřením č.l7 ze dne 9. 1 1 .202l , rozpočtovým opatřením č. 1 8 ze dne 9 .lI .202I, rozpočtovým
opatřením ě.79 ze dne24.II'202l, rozpočtoým opatřením č. 20 ze dne8.12.202I, rozpočtovým
opatřením č. 2I ze dne 8.12.202|, rozpočtovým opatřením ě. 22 ze dne 15.12.202I a rozpočtoqim
opatřením ě.23 ze dne22.t2.202lr.
Po rozpočtoých opatřeních zůstal rozpočet přebytkoý s rozpočtovými příjmy ve
30'365.863,83 Kč aýdaji ve ýši 29908.798,76Kě.

ýši

Všechny rozpočtovézmény byly projednány v radě nebo zastupitelstvu městyse' jsou zahrnuty v
sestavě Fin2-I2}i4 o plnění příjmůa ýdajů roku202l. Udaje o plnění rozpočtu příjmůa ýdajů v
plném členěnípodle rozpočtovéskladby jsou uvedeny ve Yýkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
územníchsamosprávných celků Fin2-l2M, ktery je součástí závěrečnéhoúčtuobce.

Příjmová část
Skutečnépříjmy roku 202
z toho:

1

byly
daňovépříjmy
nedaňovépříjmy
kapitáovépříjmy
přijaté dotace
převody vlastrím fondům

38.738.96;6'57

Kč

Kč
4.079.758,30 Kč
76I.250,-- Kč
3.195.176'83 Kč
9.348.898'20 Kč

21.353.883,24

TRIDAl.DANOVEPRIJMY
V teto části jsou zahmuty daně, kde spnívcem je finančníúřaův:ýnosy ze všech ďlených daní nalež obci
podle zákona ě. 243 DffiD sb.
Daň z nemovitosti nepoďéhá shora uvďenému ákonu a správce daně - FÚ, převrádí obci 100% z celkové
vybrané ÓáStky.
Jen plnění daně z příjmu pravnických osob za obce, naplňuje obec sama obec je povinna podat dďové

'

pÍináru. Toto zdanění není převaděno do strámího rozpďtq ďe zustavá příjmem obce, pouze dojde k

proúčtovaní- vydaje s 6310 poloŽ<a S3a,přijmy pokožkall22.
ostahí poplatky v této části rozpďfu jsou vybÍrany přÍmo na účetobce.

rnÍoa 2 - NEDAŇovÉ pnÍnvrv
nďďoých příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové črásti rozděleny podle jďnotliých
ďvěM, příjmy z pronájmu pozemků' z prorriíjmu majetkq příjmy Z úrck'i přij*é příspěvky a náhxady'

obsahem

$a

ostaforí nedaňové

příjmy.

TRIDA

KAPITALOVE PRIJIVTY

3-

obsahem kapitáloých příjmů je investičnítransfer na pořízení DHIM.

Přehledy závérúnéhoúčtu
l.Plnění rozpďtu za období 2019

2019

_202l
202r

2020

PRIJIVTY

47 747 483.73

5532r 097.90

38 738 966.57

v,Íoarp

58291 718.40

5979r 993.06

37 658 098.01

SALDO

-10 544234,67

4470 895,16

1

080 868,56

2.Běž1ý roryočet2l2l
Skúďnost

Třída

Rozpočet

ponrĚnáph

%SR

%IJR

schviálený

Rozpočet

PRIJMY

36076093.s7

2s 380 000

27 702990"83

t42"14

13023

VYDAJE

26 538 563,06

17 6020f/0

t7 8922t0.76

150.77

148,33

391 000

457 065.07

x

x

Ro4očet

%SR

%UR

SALDO

e 537 530,51

3. Kapitalov

ý roryoč'et 202l

TŤída

l1

po mrěruích

schválenÝ

761250.-

\TYDAJE

4.

Ro4očet

SlnÍďnost

pnÍnwy

SALDO

1

0.-

761250.-

0

0

119 s34.95

6 387 000.-

12 016 588.-

174.10

92.54

- 10 358 2U.95

- 6 387 000,-

- 11 255 338,-

x

X

Daňové

Položka

Skutďnosti

Ro4počet
schválený

Rozpďet

%SR

%uR

Sďlenédaně

t9 528 801.65

17 715 000.-

20 061 000.-

11 024

97.35

58s 000,-

IM23

99,42

po zrněruích

MíShrípoplatkv

581 618,-

558 000,-

Spnívnípoplatkv

17276s.-

227 000.-

227 }ffi.-

76.r1

76.11

Daňznemovitosti

9t3 410.s2

900 000.-

913 490"-

100.86

99.98

ostafirí daňové oříimv

157 280.65

100 000.-

157 300.-

r5728

99"99

rnÍon l _ pnr.rarÉ norlcn
Přijaté dotace v roce 202I z jednothvych kapitol statního rozpgčtu a strítrríchfondů jsou zabrazeny v
tabulce. Dotace jsme vyěerpali ďe podmÍnek dotačníchsmluv. ZÁdná dotace nebyla wícena z důvodu
nevyčetpání finaněních prosředku.

pŘrHLnl DoTACÍ
Položka

Učelovy
98193
98024

4ttl
4112

4tt6

r4004

4216

29996

4t2r

4222

TRIDA

8-

Dotace

Text

znak

Neinv.
Neinv.
Neinv.
Neinv.

přij. transfery ze SR
přij' transfery ze SR

- volby
- fin. příspěvek ve

spoj.

CoVID

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

Neinvestičnípřijaté transfery od obcí
Investičnípřijaté transfery od SFŽP - Revitalizace nádrŽe v
Dolánkách
Investičnípřijaté transfery od krajů - cov Březno
Dotace celkem

23.r53,270.700.83
845.300.6.400,148.000,566.000,r.335.623,3.195.17ó'83

FINANCOVANI

VŽr]edem ke skutďnosti, že byl upravený rozpočet schviálenjako schodkoý, bylo nufiré do rozpočtu
zalrmout financování z těchto zdroiů:

ýši

Financováni zťtnaněních prostředků minulých let ve
- 866.74|,90 Kě (8115)
Dlouhodobé přijaté půjčené
414.372'00 Kč (8123)
Uhrazené splátky dlouhodob přij. půjčenýchprostředků - 4.695,l7 Kč (8124)

prostředky

Celkem financování rozpoětu ve vyši

- 457.065,07

Kč

Výdajová část
Skutečnévydaje za rok2021by|y
běŽné qýdaje
z toho převody vlastním fondům
kapitálové ýdaje

Kapitálové vydaje tvořily:

ČoV
náměstí
pozemků

Kč
Kč
Kč
II.Il9.534'95 Kč

37.658.098'01
17.I89.665,06
9.348.898'00

Intenzifikace
1.001.020 Kč
Revitalizace
6.608.599 Kč
Nákup
16.834 Kč
Nákup kopírky CANON na
76.654Kč,
Nákup budovy
l.950.228Kě
Zptacoviní screeningu 32.67OKč,
PD - Chodník na
49.46l Kě
Revitalizace nádrže v
l.243.677 Kě
Dopravní znaěeni(zóna 30 +
61.829 Kě
PD ,,Lokalita pro 9 RD" (vodovod + kanalizace vč. přípojek) 78.565 Kč

pošty
NT

oÚ

Úp

Dolánkách
zrušenizón)

4. Samostratrré ekonomické přílohy Závěrečného účtu

a)

Plnění roryětu _ závazné d<azatsle za oMobi l2.202l

b)

Měsíčnístav finančníchprostředku

c)

Pororlrriárrí aktivních a pasivních účtů

d)

Porovnání nákladoých a ýnosoqých účtů

e)

Poror,nání zavazkoýcha pohlďávkoých úětů

D

M{etek

g)

Porovnání

h)

Porovnaníplnění sdílenýchdaní

5. Přehled

příjmůaýd{ůďetříd

vyplacených dotací

paraq'ď

poloŽka

3314

5229

3.000Kě

617t

5229

500

částka

účeldotace

Kč

5229

3.000Kč

3399

5222

27'660Kč

3419

s222

5512

5222

6.

339.098

offsněvek Knihovna města

MB

příspěvek ČeďoÍsvaz včelďů

pffspěvekLinkatrcmeči
firrančníoříspěvek Baračníci.oS Březenské ďvadlo

Kč finarrčnípíspěvekSokol Břemo

z.s.' TJ Sokol

Břemo aVokolopole

29.06IKč finančnípffsrcěvek SDH Břemo

Přehlď vyplacených neinvestičníchpříspevku příspěvkové orgailZaui

paÍalraf položka částka
3113

s33l

účeldotace

3.250.237Kč neinvestičnídotace na orovoz školv

Přílohy

Sestava Fin

2-l2M

sestavenrí k 31.12.202l

Zpráva o ýsledku hospďaření za rck 202L
Finančnívypořadríní se SR
Finančnívypořadrání poskybrurých a přijatých dotací, půjčeltúvěrů

Rozvďra(bilance)

Po

Výkazásku affitlo)
Příloha @o)

Protokol o schválení účetrríávěrky
S oupi s p o dr om alný ch účni
Směrná účtovtiosnova

(Po)

Vyvšeno
Sejmuto

Přílohy k závěrečnému úětu jsou k nahlédnutí na elektronické uřední desce ( www'brezno.cz)
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