TABULKA č. 4

Obec : Osov
Okres : Beroun
Komentář k roku 2020:
(stručné zhodnocení finančního hospodaření, neplánované výrazné
příjmy a mimořádné výdaje oproti schválenému rozpočtu, podstatné
položky na podrozvahových účtech, zapojení mimorozpočtových zdrojů)
Zastupitelstvo Obce Osov schválilo na rok 2020 schodkový rozpočet, ve kterém se počítalo se
zapojením zůstatku z minulých let do rozpočtu. Hlavním důvodem bylo plánované budování
kanalizace s předpokládanými vysokými vstupními náklady. Kanalizaci bude obec budovat ve
spolupráci s obcemi Lážovice a Skřipel prosřednictvím DSO ŠANCE. V roce 2020 přípravné
práce dospěly do schválení umístění stavby, proto výdaje Obce Osov pro DSO ŠANCE činily v
roce 2020 pouze necelých 60.000,- Kč a nebylo třeba zapojit zůstatky minulých let. Obec
pravidelně splácí úvěr u ČS, který si pořídila na koupi budovy staré školy v Osově čp. 3. Splátky
činí 18.330,- Kč měsíčně, termín splatnosti úvěru je 20. 5. 2027. V roce 2020 byla závěrečnou
zprávou ukončena dotace ŠABLONY pro ZŠ a MŠ Osov, škola obdržela v uplynulých letech
průtokovou dotaci ve výši 284.706,- Kč, tabulka vyúčtování této dotace byla zaslána Krajskému
úřadu Středočeského kraje. Příjem z převodu daní byl vyšší oproti plánovanému rozpočtu,
zejména u DPH a daní z příjmu fyz. osob. Co se týče výdajů, byly rozpočtovým opatřením
navýšeny zejména výdaje na ostatní záležitosti kultury, které se týkaly zejména výdajů na
projekty a přípravu rekonstrukce budovy staré školy, dále výdaje na odvoz odpadu, péče o
veřejnou zeleň, činnost místní správy a na hasičskou jednotku. Kompostéry a štěpkovač,
majetek zapůjčený od Obce Kotopeky (pořízený s pomocí dotace) byl podle podmínek dotační
smlouvy převeden do majetku Obce Osov, kompostéry zapůjčené občanům byly předány do
vlastnictví občanů, a tudíž odepsány z podrozvahových účtů. Na podrozvaze na účtu 909 je
veden drobný hmotný majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Osov, okres
Beroun. V roce 2020 obdržela Obec Osov vzhledem k předpokládaným výpadkům zaviněným
pandemií COVID - 19 mimořádný jednorázový kompenzační příspěvek ve výši 410.000,- Kč. V
roce 2020 dále obec obdržela dotaci na výdaje spojené s volbami do Krajského zastupitelstva
Středočeského kraje ve výši 16.868,- Kč.
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