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Komentář k rozboru hospodaření

Příjmy
Daňové příjmy zarok2020 ěinily 6I

oÁ

z celkowých příjmů (7145759,27 Kč).

Protože došlo kpropadu daní zdůvodu covidové sifuace, obec obdržela ze státního rozpočtu jednorázoqý
neúčelovýpříspěvek ve výši 6í2500Kě.

Významnou položku tvořily dotace a to zejména položka 4116.
prostřednicfuím kraje na hospodaření v lesích ve qýši 544937 Kě.

Obec získala finanění příspěvek

Na opravu MŠv rámci POV obec získala dotace vy výši 500000 Kč.
Na nákup nového traktoru obdržela obec dotaci ze SZIF ve qýši 677500 Kě. Smlouva na dotaci by|auzavřena

jižv roce20l9

JSDH obdržela v roce 202a neinvestiění dotaci na nákup věcného vybavení JSDH 47600 Kč, na řidičské
oprávnění skupiny C 10000 Kě.
V rozpočtu byly naplránovány příjmy z lesa ve výši 500000 Kč. Skutečnépříjmy za prodej dřeva dosáhly
pouze 295142,88 Kě.
Příjmy v kapitole bytové hospodářství činily 656569,67 Kč. Tato částka se skládá jednak z pronájmu bytů
443986 Kč a ze služeb s pronájmem spojených např. voda, teplo , vývoz jímky, elektřina apod. 212583,67 Kč.
Obec prodala v roce 2020br]t č. 3 v bytovém domě č.p. 162 za 200000 Kč,

Od firmy Usovsko EKO obec zakoupila stavební pozemek - parcela 1871, kteqý se v budoucnosti stane
součástírozparcelování parcely 5ll1. Vznikne tak několik stavebních pozemků, které následně obec nabídne

zájemcům k prodeji.

Výdaje
Pěstební Činnost - náklady na tomto paragrafu tvoří nákup materiálu _ sazenic,
nátěrů 195069 Kč, nákup
služeb od dodavatelů - úklid klestu, sadba stromků, vyžinání,nátéry sazenic,
výřez nežádoucích rostlin
788945 Kč.
PodPora ostatních ProdukČníchČinností náklady tvoří především činnost spojená
s qýrobou palivového
dřeva tj. mzdové Prostředky na výrobu palivového dřeva a jeho rozvoz oůeántm.
úzdovéprostředky
zaměstnancŮ věetně odvodŮ činily t53642 Kč. Položka Nákui služeb _
téžbadřeva, přibtiženi dřeva na
skládkY 90600 KČ a nakup pohonných hmot (většinou nafta do traktoru) 22823,36Kě.
SPráva v lesním hosPodářství - jedná se o mzdové náklady na lesního včetně odvodů
464313 Kč a cestovné
lesního 35980 Kč.

Výdaje na doPravní obsluŽnost byly v roce 2a20 ulvazeny ve
roku 20l9.

\r,ýši 73200

Kě. Došlo k nárůstu o 100 % oproti

PředŠkolnízařízení- Příspěvek obce na provoz mateřské školy činil v roce 2020
550000 Kč. Mateřská škola
ProŠla v letních měsících (Červenec, srpen 2020) rozsáhlejší reŘonstrukcí, při které byla v přízemibrd""y ÚŠ
Provedena oPrava Podlah, elektřiny, oprava omítek, výmalba, nové obloženístěn. Zprogramu obnovy
venkova jsme získali dotaci ve qýši 5000b0 Kč. Celkove vyoale na rekonstrukci
byly l124670,t6Kě.
Základní umělecká Škola- Zastupitelstvo obce v minulých letech schválilo uhrazenípolovičních
nákladů na
L.
---x -Moravský
ŠkolnémZUS
Beroun pro Žáky trvale bydlícív Domašově nad Bystřicí. V ioce 2020 obec
uhradila
školnéve výši 8000 Kč.
Knihovna - celkové qýdaje v loňském roce ěinily I22g0 Kč. Ztěchto prostředků
byly pořízeny nové knihy a
zbytek fuořila odměna knihovnice.
ZáleŽito.sti kultury - zde se jednalo předev_ŠÍm o nákupy věcných
darů při životníchjubileích, náklady na
o!t3|Ý
vítání občánku. Celková částÉtéto kapitoly uvta 35742Kč,V loňském roce
{"} "oyryry,veČer,
byla
většina kulturních
akcí dle vládních nařuenízrušena.

SPortovní zařízení v majetku obce - obec vlastní fotbalové hřiště včetně šaten, dětské
hřiště s prvky a hřiště
Povrchem za obecním Úřadem. O všechny tyto sportovn í zařízeníse musí starat - jedná se o revize,
elektřinu, vodné, drobné opravy. Náklady na tyto einnósti ďnily v loňském roce
3l852,31 Kč.
Na velkém fotbalovém hřiŠti bylo áŮuodu většíbezpečnosti instalováno multifunkční solární
světlo
-- ' jízdníkola. Solární světlo stálo
s dvěma USB vstupy a kompresorem pro
43 |49,2l ie
Šumělým

Veřejné osvětlení - významnou poloŽkou je spotřeba elektřiny l04125,88 Kč.
opravy veřejného osvětlení
stálY obec 32615 KČ. VětŠÍPoloŽku tvoří pronájem, montáž a demontéů
vánoěního osvětlení.v obci 37530

Kč.

Bytové hospodrářství - celkové náklady byly 220232,43 Kč. Náklady fuoří především položky
na nákup
paliva, vody, elektřiny, mzdové výdaje na topiče, které si nájemníci hradí
sami (v příjmech viz § 3612,
položka 2lll).

Zmény technologií vytápění - v rozpočtu obce na rok 2020 byla schválena ěástka 200000 Kč na výměnu
kotlů na tuhá paliva oběanům v obci. Zastupitelstvo obce schválilo rozšířenídotací i na tepelná ěerpadla,
která v původníchpravidlech nebyla zahmuta. Ve skutečnosti bylo majitelům nemovitostí vyplaceno pět
dotací na nákup nových kotlů v celkové \.ýši 100000 Kč (5x20000 Kč).
Odpadové hospodářství
- sběr a svoz nebezpečných odpadů 3708 1,63 Kč
- sběr a svoz komunálních odpadů včetně objemného odpadu: 358794,20 Kě, ztoho objemný odpad
(sběrové soboty) 65095,32 Kě.
- od roku 2019 obec hradí i výdaje na vytřídění plastoqých obalů a papíru - náklady 41703,70Kě
Péčeo vzhled obce - celkové náklady ěinily 803717,55 Kč,významnépoložky:
- mzdy náklady zaměstnanců včetně odvodů a letních brigádníků: 681143,50 Kč
- nákup DHM - nové posezení u Laudona 63737 Ké
- nákup materiálu - náhradní díly na stroje, květiny na výzdobu, posypová sůl, atd. 17360,60Kě
- opravy a udržování- zahradní úpravy v obci (následná péěe) I9763,75 Kč, opravy sekaček,
křovinořezů apod. 4803 Kč
- pohonné hmoty do strojů 9973,30Ké.

Pečovatelská služba - náklady tvoří především plat sociální pracovnice věetně odvodů 145600 Kč a
příspěvek stravného seniorům 17735 Kč (zastupitelstvo obce v minulosti schválilo příspěvek 5 Kč na l oběd
pro seniory pobírajícístarobní důchod).
Požámíochrana- celkové výdaje 227286 Kč. Významné položky:
- drobný dlouhodobý majetek amateriál - LED svítilny, držáky, zásahové přilby, kalhoty ZAHAS,
blůzy, stejnokroj, zásahová obuv LUKOV, nápisy 97680 Kč
- nákup služeb (revize, STK aut, emise aut, řidičskéoprávnění skupiny C atd.) 2L685 Kč
- pohonné hmoty 14000 Kč
- elektřina v hasičskézbrojnici 68592 Kč u této položky došlo k nárůsfu o l00 oá oproti roku 2019.
Zastupitelsfvo obce - celkové náklady včetně odvodů činily 944025 Kč. Jedná se o odměny zastupitelstva
obce a odměny členůqýborů.

Volby do Zastupitelstva kraje - náklady činily 26704Kě.
Činnost místnísprávy- celkové náklady činily 2l0l753,46Kě. Yýznamné položky:
- platy zaměstnanců OÚ včetně odvodů 493573Kě
- drobný hmotný dlouhodobý majetek - vlajka s obecním znakem, pračka, skartovačka, anti covid stojan,
kávovar, letecké snímky 43097,53 Kě
- drobný materiál (čisticíprostředky, kancelářské potřeby, {onery, atd) 79942,30 Kč
- elektrická energie, palivo, voda 136981,93 Kč
- nákup služeb a služby zpracování dat (softwaíe, revize, metodická pomoc, služby zpracování dat)
,
167783,97 Kě
' - roění poplatky Mikroregion Moravskoberounsko, SMS, MAS Bystřička 33126 Kč
- nákup zahradního traktoru l 18440 Kč
- nákup fekálního vozu 304315 Kč
- nákup pozemku - parcela 1871 ostatní plocha určená k rnýstavbě rodinných domků 665540 Kč.

Od roku 2008 obec splácí směneěný závazek, kteqý obci vznikl z ručeníobchodní společnosti Salicia, spol.
s.r,o. ve výši 35000000 Kč. Na základě smlouvy o zaplaceni pohledávky avzdání se ěásti pohledávky mezi
obcí a firmou CASCO INVEST, s.r.o. obec splácí 29000000 Kč. Obci byla poskytnuta dotace Olomouckého
kraje ve qýši 6600000 Kč a dalšífinanění výpomoc z Ministerstva financí ČR ve wši 22400000 Kč. Do
31.12.2020 obec splatila 21900000 Kč, přičemžsplátka v roce 2020 ěinila 1000000 Kč.

