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Komentář k finančnímu hospodaření Obce Drysice a MŠ Drysice
v roce 2020
Hospodaření obce Drysice probíhalo v roce 2020 dle schváleného rozpočtu ve výši 9.586.200 Kč
bez organizačních či metodických změn, které by nějakým větším způsobem vývoj finančního
hospodaření negativně ovlivnily.
Rozpočtové příjmy celkem : 11.459.876,66 Kč (119 % ke schv.rozp.)
Rozpočtové výdaje celkem : 13.028.113,87 Kč (135 % ke schv.rozp.)
Saldo příjmů a výdajů
: - 1.568.237,21 Kč
Finanční hospodaření obce skončilo schodkem ve výši 1.568.237,21 Kč . Na vyrovnání tohoto
schodku byly použity fin.prostředky uspořené v minulých letech .
Výnos daňových příjmů činil 8.658.117,90 Kč a byl o 543.686,57 Kč nižší než v roce 2019 ,což
byla také jedna z příčin vzniku schodku ,neboť daňové příjmy tvoří rozhodující podíl na celkových
příjmech obce .
Dalšími příjmy do obecního rozpočtu byly tak jako každý rok platby za svoz KO, za stočné a ze
psů, z pronájmu pozemků, vodovodu a nebytových prostor ,ze spol. EKOKOM za zpětný odběr
obalů atd.
Obec obdržela dotaci z KUJmK na opravu pomníku ve výši 35 tis. Kč ,další dotaci vyřizovala
MAS Hanácký venkov a obec dostala od Min.pro místní rozvoj na odpočinkovou zónu 1.051 tis.
Kč .
Mezi největší výdaje r.2020 patřilo dokončení odpočinkové zóny u obchodu ve výši 1 mil.
(celkové náklady činily 2.650 tis.Kč), vybudování inž.sítí pro výstavbu RD v celk. výši 3.010 tis.Kč
a vybudování chodníku na „Nové“ ulici v celk.výši 1.703 tis. Byl opraven pomník z 1.svět.války za
172 tis. a Boží muka (Čtvrtě za humny) za 34 tis.
Další výdaje byly běžné jako každý rok, tj. na provoz a opravy MŠ ve výši 635.580 Kč, na opravy
a údržbu komunikací ,údržbu veřejné zeleně, na provoz a opravy veřejného osvětlení . Výdaje za
odpadové hospodářství, zastupitelstvo obce a provoz obecního úřadu , SDH Drysice .
V tomto roce bylo provedeno 8 rozpočtových opatření, všechna byla projednána a schválena
starostou nebo zastupitelstvem obce Drysice .
V měsíci lednu byla odeslána vratka nevyčerpané dotace na volby do EP ve výši 23.998 Kč .
K 31.12.2020 bylo na účtech obce Drysice celkem 11.020.750 Kč .

Hospodaření příspěvkové organizace – MŠ Drysice
Příjmy
Výdaje
Výsledek hosp.
Hospodářský výsledek 2020

hl. činnost
3.550.275,52 Kč
3.547.285,85 Kč
2.989,67 Kč

doplň. činnost
28.568 Kč
27.765,91 Kč
802,09 Kč
3.791,76 Kč

Výnosy z transferů:

zřizovatel ÚSC
620.000 Kč

stát.rozpočet
2.581.530 Kč

celkem
3.201.530 Kč

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na činnost byl vyčerpán ve výši 615.899,92 Kč . Příspěvková
organizace skončila své hospodaření přebytkem 3.791,76 Kč.
Obec Drysice vykonává u PO dvakrát ročně finanční kontrolu hospodaření .
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