Účetní závěrka za rok 2020
sestavená ke dni 31. 12. 2020
Účetní jednotka: Obec Boršov nad Vltavou
IČO: 00244694
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Odvětvová klasifikace činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
Zřizované příspěvkové organizace:
–
Mateřská škola Boršov nad Vltavou, Ke Školce 30, 373 82 Boršov nad Vltavou,
IČO: 75121841
–
Základní škola Boršov nad Vltavou, Poříčská 180, 373 82 Boršov nad Vltavou,
IČO: 75000466
Statutární zástupce obce:
–
starosta:
–
místostarostka:

Mgr. Jan Zeman
Mgr. Romana Rýcová

Obec Boršov nad Vltavou vykonává pouze hlavní činnost, neprovozuje hospodářskou činnost.
Výsledek hospodaření za rok 2020 činí 9.283.505,85 Kč.
V roce 2020 činily výnosy celkem
–
výnosy ze sdílených daní
–
výnosy z transferů
–
finanční výnosy
–
výnosy z činnosti

36.786.152,28 Kč, z toho:
27.952.955,63 Kč,
5.490.816,34 Kč (dary, neinvestiční dotace),
210.895,17 Kč (např. prodej pozemků),
3.131485,14 Kč (např. výnosy z prodeje služeb – za inzerci,
reklamu, výnosy z pronájmu, výnosy ze správních poplatků,
příjem za separovaný odpad, výnosy z prodeje pozemků).

Náklady v roce 2020 činily celkem 27.502.646,43 Kč, z toho:
–
daň z příjmů
530.860,00 Kč,
–
náklady na transfery
4.369.564,50 Kč (příspěvky MŠ, ZŠ, SDH, TJ Sokol, včelaři
Fotbalový klub, myslivci, zahrádkáři, baráčníci),
–
finanční náklady
143.421,05 Kč (úroky),
–
náklady z činnosti
22.458.800,88 Kč (např. spotřeba materiálu, spotřeba energií,
nákup služeb, opravy a udržování, cestovné, mzdové náklady,
odpisy dlouhodobého majetku, pořízení majetku v částce do
40.000 Kč).
V roce 2020 bylo nově bylo vybudováno Multifunkční hřiště Boršov nad Vltavou a workout prvky
s přírodním travním kobercem, dále byla provedena Modernizace hřiště a sociálního zázemí
Zahorčice., v průběhu léta se rekonstruovala spojovací chodba MŠ v rámci akce "Úprava MŠ
Boršov nad Vltavou". Rovněž byly zahájeny přípravné práce na vybudování nové cyklostezky
(projektová dokumentace, výběrová řízení..). V roce 2020 byla také podporována činnost místních
spolků prostřednictvím finančních dotací.

Hodnota dlouhodobého majetku k 31. 12. 2020:
–
v pořizovacích cenách 295.613.273,11 Kč,
–
v zůstatkových cenách 223.727.410,68 Kč.
Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2020:
ve výši 4.606.578,75 Kč (vystavené faktury, poplatky, zálohy na energie, záloha na dopravní
obslužnost, dohadné položky).
Krátkodobý finanční majetek k 31. 12. 2020:
ve výši 12.075.388,64 (peníze, ceniny).
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2020:
ve výši 6.552.255,35 Kč (úvěry, dlouhodobé přijaté zálohy na transfery).
Krátkodobé závazky k 31. 12. 2020:
ve výši 2.069.245,00 Kč (faktury od dodavatelů, mzdy za 12/2020, odvod sociálního a zdravotního
pojištění a daní za 12/2020, odvod DPH za IV. Q. 2020).
Boršov nad Vltavou, dne 19.května 2021
Sestavila: Bc. Hana Slámová

