Z:ivčI,e črrýťrčet ollcc Litostr.ov za

r<ll<

2020

I'ří i nr v

llozoočct scltvá

l88l000,00

Daňové pří.jnly
Nedaňové příjnly

lett ý

Roztločct u tlt,avený

I<

tr

teč n ost

926 200,00
228 500,00

2 2] 6 204 ,48
95 439,44

298 400,00

453 l00,00

298 3l1,00
2 669 954.92

221 000,00

I(apilálovc pří.jrlly
Při,jaté tralrsfely

S

l

I'říjnly ceIkclrr

94 400,00
2 l9(l 400,00

2

KorlsoIidace příjrllů
I)ii j rny po korlsol idaci

2 l96 400,00

2 453 l00.00

)

l

l 7.5 I 600,00
l 20l 500,00

l ?.65 893,19
l u)0 514,64

2 9_5] l00,00

2,266 4(18,43

2 953 l00,00

2 266 468,43

500 000,00

403 486,49

669 954,9)

Výdn ic

výda.ie
výdaje
Výda.je co|kellt

(l58 700,00
_5]7 700,00
2 l96 400,00

t3ěžné

Kallitálové

l(orrsol iclrrce výda jťr
Výda.lc po konsoIidaci 2 l96 400,00
Ili

nancován

í

|)|rlČrlíPřÍ.jrnŮ a výdajŮ obce plobíhalo cllc schválenóho lozpočtLr,
k[er,é zastLl|]itelstvo oboe l-itostr.<lv
schváIilo tla svétll zasedání clrre l l, l2.2OlC) pod tlocIerrr Ac1) 3
,r,ozpočct byl schválerl par.agt.aíbvě ve
výši 2, |96.400,00 I(č výda.iů i 1;říjrllťr. I{ozpočet byI vy1.ovllarlý,
V Pl'ťrběhLl |ol<Lr bYlo sclrválerlo šest ťl1llav lozpočtr-t, o lrichž je přeclellsallá eviclettce,.
I)ři.jrllY bYIY zvýšerry o 256 7O0,00 I(č, výcla.je o 756,700,00 Kč
a fitlatt<_;ovállí o 500 000,0O Kč

Přílolra; Výkaz IrIN 2-12l<3).l2,2O?,O,plllěrlí r'oz1ločtLr obce v plnótll člerlěnípoclle
r.oz;loč|ovó sklaclby

Clrlrrství obce v .jirrýclt or.garliz,acíclt

Miklo,egioll [)orllašovsl<o, sc sicllerrt B,rrěrlsl<á 94,664 83 Dotllrrtašov

Svazck vodovoclů a karlaliz-ací [varlčice , sc sícllarn I(oLrrlickz1 l598l18, (l64
DSO Dorllašovsl<o, se sídle nl Br.rrěrlsl<á 94, 664 83 Dorrrašov
svaz rrlěst a obcí

1lod íl

9l

6,50|Ytl

Ivarlčice

0,29ol,
8,88%
0,04%

SMS Č]l

0,05ul,

K-|'S lJkologie s,r,,o,, IJLrtrlí osacla l 4,664 84 Zasttivka
2,44%
'l'Llto
obclrodrríspoleČrrost ztlložily obce za ťlčcIerrroclpaclovélro hospoclářství.
obec nrá vl<Iad vc výsi 50.000,00 Kc

ll os1lodit

řcrr í s nrajetlteIrr
lrlvetltat'izace Pl'oběhla l< 3l l2.2O2O rra záklaclč příkazu staI,osty. o výsIedkLr
itlvetltat.izace byla vyIlotovcrla
itlvert(at,izačttízpráva, v r,árrlcr itlve tltarizace rlebyl vyřaze n žáclrrý
nra'jetek
Čet 4-59-ostatrlí dIorrIlodobó závazl<y.jc ve výši
1lřoclpisrr splátcl<.j isrin,l;řipacla.j icíc|l 1lr.o clbcc í..irostt,ov
bLrdovárlíkatta]iz.aoc a ČO\z 1ltr; battl<Lt Sbc|barlk
|)lostřc(llliCtVi DSo borrlašovsl<tl ve výši L99(1,997,08 l(č a

l]l()

Sl]Žl) J()] 4]5,35 l(č.

Zp r áv a o vÝslctl ltu

;l ř.czlto u rtt á rt i lr os ;ltltl a ř.crt í tl bcc za rol< 2020
l(orleČlré přezkoLrrrlárlí hos;locIařcrlí obcc Litost[ov
1l|o[rčlrlo 2,útlol.a 202] llazáklaclč žáclosri obcc l,řczl<oLrnlátlí
1lt'ovcclli 1lracovnicr l(r'a.jskélro ťrřaclLr .l M](,oclbolLr korltroIy, ocIclcIčlerlíllřezkLrrntl obcí.

Zrivěr,z;lr,áv1, byl:
|'ř'i ;lř'czl<tlrrrrrárrí lros;loclltř'crri obcc l,itost1,ov l,il rrll1,2()20
rrcbyly z.|ištčrrl,clrt,bt,a l)ccloslaíl(],,
|<rorllě cllYb a rleclostatkŮr z-jištčllých při clílčícIl
kierc
1lřcz|<oLtlttátlícIl,

V), ú číovirlr í í'i rra
LJčeIová clotace

t,lZ

98l9]

rr

č rr íc

lt

1l

r.os 1 ř.ccl l<ťl

volby do zastLr;litelstev

byly.iižllapl.avelly,

ltc síátrrílnLr loz;rričtrr,stritrrínr forlcl rinl a r.ozpočtrr m
posl<ytrl Lr|o

kr.a jů

3l 000,00 l(č

l<l.a.jŮ

poLrž.iLr-l

I<

l7, l46,00 1(č

l3.854,00 l(č

vr,ácetl

í

11

os1lotl

Obec

l-i

n ř,cn í p ř,ís pčv l<ovýc lr o rga rr iza cí
tostlov tletlrá z-řízettot t žác]rloir přísllčvkovoLr ot,gatt i zaci

'T'vol,ba n pOužitípeněžrrích
folrdů

Obec Litostrov ttetná zřízen ťrčetFRB.

Přclrletl poslt;,trtutých příspěvltťr a tlotací v
DSO Dorrrašovsko-ČOV
DSO lvarlčice-pitná voda
SMS

1,oce

2020
365 401,18I(č
3 780,00 Kč
2 754,00 Kč

ltasičský záchranrrý sbol, .IMK

9 l45,00l(č

IDS-doplavrt í obsl Llžllost

6 350,00

SMo ČR

Zpt acovala:

Batelková Malcela

Statosta obce: I'rrlka .Iosel

v.r,.

DatLrnr vyvěšení návlhu závěrečrlélro účtu:
DatLr

tll sej

Kč

2 588.62 I(č

rrlLr

ti

ná vl,h Lr

závěr,eč rrélto ťrčtrr

ZasrLrllite lstvo obce L-itostrov pro,jednalo

Ltstlesetlinl pod

boderrl 2)

2l .05.20l

l

30,06.202|

:

llávlh závěr,ečrlého účtLrza

rol<

2020 tta svéllt zasedárrí cltle

s výr,ol<enl:
sotrltlits s cclo1,očrlínrhospodař,crrí bez výlrracl
Závěrečný účetobce Litostlov z,a rol<?-020.je

l<

nahlédnutí v ťrředrlí clrry na obecnírl ťrřadLl.

09.06 2021

