Komentář k závěrečnému účtu za rok 2020- Obec Ratibořské Hory
V roce 2020 Obec Ratibořské Hory hospodařila podle řádně schváleného
rozpočtu, který zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 11.12.2019
jako vyrovnaný.

Příjmy ………….. 14 800 000,- Kč
Výdaje …………
14 278 000,- Kč
Financování výdajů
522.000,-Kč
V průběhu roku 2020 vzhledem k nově vzniklým investičním i neinvestičním
akcím bylo provedeno a zastupitelstvem obce schváleno 10 rozpočtových změn
v celkovém objemu 1 908 444,- Kč v příjmech a 1 908 444,- Kč ve výdajích.
Jednalo se hlavně o změny v souvislosti s dotací na opravu hřbitovní zdi
v Ratibořicích, na likvidaci klestu v lese, na volby do Senátu Parlamentu ČR a
do zastupitelstva kraje, příjmem nenávratného příspěvku od Jihočeského kraje.
V r. 2020 se navýšily náklady na těžbu stromů v lese (kůrovec), na nákup roušek
a dezinfekci, na úpravu veřejné zeleně, opravu kanalizace.
Hospodaření obce skončilo v roce 2020 přebytkem ve výši 5 237 557,09 Kč.
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ obce činil k 31.12.2020
v KB 6 356 841,88 , v ČSOB 12 262,17,- Kč a u ČNB 4 053 609,62 Kč,
celkem tedy 10 422 713,67 Kč.
Sociální fond obce je veden v rámci ZBÚ. V průběhu roku 2020 na něj byl
zaúčtován příjem ve výši 2% z mezd zaměstnanců a uvolněného starosty obce
navýšen o doplatek z r. 2019 ve výši 133,- Kč, takže bylo do něj převedeno
55 226,60 Kč.
Výdaje byly čerpány na:
příspěvek na stravné ………………… 28 290,- Kč
vstupné na kultur. a sport. akce ……. 16 636,- Kč
Jeho zůstatek k 31.12.2020 činí 14 342,60 Kč.
Žádné další fondy obec nemá.
V r. 2020 obec přispěla na stravování důchodců částkou 25 010,-Kč.
Obec neměla v roce 2020 žádné půjčky.
V roce 2012 získala obec úvěr u ČSOB ve výši 5 milionů Kč na
dofinancování výstavby vodovodu v Ratibořských Horách. Z tohoto úvěru
je již uhrazeno za rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019 a 2020
celkem 4 260 863,60 Kč. Procento dluhové služby je 1 .

Příjmy:
- Daňové příjmy se v roce 2020 oproti roku 2019 o 655 tis. Kč snížily
v důsledku změny rozpočtového určení daní obcím.
- Vlastní příjmy obce se v roce 2020 oproti roku 2019 o 106 tis. Kč zvýšily
v důsledku vyšších příjmů za pronájmy, služby, prodej dřeva.
- Vlastní kapitálové příjmy v roce 2020 činily 2 014 tis. Kč, obec prodala
stavební pozemky.
Obec obdržela dle darovací smlouvy se společností Energy Podolí s.r.o. dar ve
výši 200 000,- Kč.

Neinvestiční dotace se navýšily oproti roku 2019 o 604 tis. Kč.
Obec získala v roce 2020 dotaci z Mze ve výši 132 440,- Kč na vytěžení lesa
postiženého kůrovcem, z POV na výměnu oken a dveří v čp. 44 ve výši
240 000,-Kč, z Jihočeského kraje pro volby do kraj. zastup. ve výši 31 000,-Kč,
na obnovu lesů 47 820,-Kč, nenávratný příspěvek bez vyúčtování ze SR ve výši
937 500,-Kč. Z Ministerstva kultury jsme získali dotaci na obnovu zdi hřbitova
v Ratibořicích ve výši 370 000,-Kč.
Investiční dotace v r. 2020
Obec v r. 2020 nečerpala žádnou investiční dotaci.

Výdaje:
-Běžné výdaje na provoz byly oproti roku 2019 nižší o 2 200 tis. Kč .
Plánované výdaje v nebytovém hospodářství nebyly vyčerpány.
-Kapitálové výdaje oproti roku 2019 byly nižší o 2 935 tis. Kč. Veškeré
investice byly zastaveny. Byla doplacena poslední splátka – Jednota Tábor.

-Závazky k 31.12.2020 byly vůči zaměstnancům (mzdy za prosinec), OSSZ,
VZP, VoZP MVCR, ČPZP a finančnímu úřadu (odvody z prosincových mezd),
České pojišťovně na zákonné pojištění z mezd. Dalšími závazky jsou faktury,
které patří do nákladů roku 2020 a zaplaceny byly v lednu roku 2021 (účet 321
dodavatelé) ve výši 572 373,28 Kč.

- P o h l e d á v k y má obec k 31.12.2020 nezaplacené poplatky za odpady
v částce 750,-Kč.

Obec Ratibořské Hory je zřizovatelem příspěvkové organizace
Mateřská škola Ratibořské Hory pracuje podle schváleného rozpočtu a je
dotována dotacemi od krajského úřadu ( na mzdy, ONIV) a příspěvkem obce na
provoz a mzdy ( podlimitní stav dětí). V roce 2020 obdržela od obce příspěvek
na provoz 600.000,- Kč. Náklady na opravu učeben ve škole v roce 2020
dosáhly výše 600 000,-Kč. Hospodaření příspěvkové organizace skončilo
ziskem 13 108,69 Kč . Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do
rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Ratibořské Hory.
V roce 2020 poskytla obec Ratibořské Hory dar sportovním organizacím na
činnost:
SK Ratibořské Hory , z.s.………………………….. 80 000,- Kč
Jezdecký klub Ratibořské Hory, z.s. … ……..…… 20 000,- Kč
Příspěvek na školné pro děti obce Ratibořské Hory činil v roce 2020 celkem
230 000,-Kč.

O hospodaření příspěvkové organizace i obce byla pravidelně informována rada
obce a zastupitelstvo obce. Kontroly hospodaření byly prováděny podle plánu
finančních kontrol dle daných směrnic obce.

V Ratibořských Horách dne 3.6.2021

Radek Lamboj
starosta

Zpracovala: Ilona Burianová

