
Závérečný účet

Zpráva o hospodaření za rok2020
Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2020

Zpracovaný na základé § l7 zákona ě. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znéní platných předpisů

Úaale o obci:
Adresa: Obec Bartošovice v Orlických horách čp. 35, 5l7 6I
lčoz oozlqagt
Telefon: 49I 616 906
E-mail: obecr}iulad@bartosovice.9u

Bankovní spojení: zřizeny 2 béžné úěty
České spořitelny a.s. Rokytnice v O. h. č.ú. 1240088309/0800
ČNg Hradec Králové é.it.94 - 37195711071,0

Počet obyvatel k3l,t2.2020z I95 osob hlášeno k trvalému pobytu

Úaa3e o plnění rozpočtu příjmů, vYdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpoětové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě -výkaz FIN 2-12, rozbor a
čerpání příjmů a výdajů.

Dotace jsou doloženy prvotními doklady a proúčtovány.
Obec má sbírkový účet na Opravu kostela na Vrchní orlici.
Obec nemá vytvořeny žádnépenéžni fondy.
Obec nesdružuj e finanční prostředky.
Obec nemá žáňné cizí zdroje.
Obec provozuje vodovod a čističku a účtuje odděleně od hlavní činnosti obce pomocí
organizaěního znaku.

Hospodaření příspěvkové orgarrizaceoMateřská škola BartoŠovice v

Obec Bartošovice v Orlických horách jako zíizovatel příspěvkové organizace Mateřská
škola Bartošovice v Orlických horách poskytla neinvestiění příspěvek na provoz ve výši
380 000 Kě.
Celkové náklady Mateřské školy v rcce2020 ěinily I926 498,3l Kč.
Celkové qýnosy Mateřské školy v roce 2020 ěiníIy I926 602,79 Kč.
Hospodařský qýsledek školy v roce 2020 ěiní zisk 104,48 Kč.

Zptávao hospodaření Mateřské školy zarok2020 je zveřejněn na úřední desce a zároveň je k
nahlédnutí v úřední dny na Obecním úřadě.

Hospodaření společnosti obce Bartošovice vOrlickÝc! horách

Obec bartošovice v Orlických horách nemá žádnou hospodařskou činnost.



Česká spořitelna,a.s.,Rokytnice v Orlických horách

čísloúčtu 1240088309/0800 5934 4t4,87Kó

ČNg Hradec Králové

číslo účtu 94 -371957110710

Stav maietku obce k 31.12.20il

845 065,55 Kč

Rozvaha za období I2l202Oje zveřejněna na úřední desce a zároveňje k rrahlédnutí

v úřední dny na Obecním úřadě.

zprávao výsledku přezkoumání hospodaření obce Bartošovice v orlických horách zarok

zózo prorědena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

závueóný účet v plném členění je zveřejněn na Úřední desce a je k nahlédnutí v Úřední dny na

Obecním úřadě Bartošovice v Orlických horách,

Přílohv:

Zprávao přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Sóstava Fin2-I2 M za období I2l2020
Rozvaha za období I2l2020

zprávao hospodaření Mateřské školy Bartošovice v orlických horách

všechny pritotry jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu,

Zpracova|a: Lenka Šlechtová - úěetní

Za ObecBartošovice v Orlických horách

Ing.Luboš Tylš
starosta obce
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