Závěrečný účet obce Bošilec za rok 2019

Obec Bošilec měla ke dni 31. 12. 2019 finanční hotovost na běžném účtu
4 117 221,13 Kč, v pokladně obce bylo ke stejnému dni 60 908,- Kč.
Obec Bošilec v roce 2019 nečerpala žádný úvěr.
Obec obdržela v roce 2019 tyto transfery
Dotace z programu obnovy venkova ve výši 120 000,- Kč, UZ 0710
Dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 29 000,- Kč UZ 98348
Obec v roce 2019 poskytnula tyto příspěvky:
2 815,- Kč členský příspěvek SMO ČR
3 030,- Kč členský příspěvek DSO Veselsko
5 000,- příspěvek pro Krapet
2 000,- příspěvek Selské baroko
33 535,- Kč příspěvek na provoz sběrového dvora v Ševětíně
8 000,- Kč příspěvek Českému svazu včelařů ZO Ševětín
7 000,- Kč příspěvky k životním výročím
3 385,46 Kč příspěvek na společný projekt DSO Veselsko
Závěrečný účet za rok 2019 obsahuje:
- Porovnání příjmů a výdajů
- Porovnání nákladových a výnosových účtů
- Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
- Majetek
- Porovnání příjmů a výdajů dle tříd
- Porovnání plnění sdílených daní
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů
- Příjmy a výdaje podle účelových znaků
- Soupis investičních i neinvestičních transferů poskytnutých obci
- Příspěvky, které obec poskytla ostatním právnickým osobám
- Hlavní kniha analytická
- Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
- Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Samostatnou přílohou závěrečného účtu je Rozvaha organizace,Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, Příloha územních

samosprávných celků a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 Obce
Bošilec.
Obec Bošilec neměla k 31. 12. 2019 vypořádány vztahy se státním rozpočtem.
V rámci finančního vypořádání bylo vráceno 12 004,- Kč z dotace na volby do
EP.
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen společně se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce na úřední desce a elektronické úřední desce
dne: ………..
Sejmuto dne: ………………
Schválilo zastupitelstvo obce dne ………..
S výrokem BEZ VÝHRAD
Závěrečný účet za rok 2019 bude zveřejněn na úřední desce a elektronické
úřední desce od ……… až do schválení závěrečného účtu za rok 2020.

Zpracovala: Věra Míková
František Drs starosta obce

