.
Příloha Č. 7k vyhlášce Č. 367/2015 Sb,
Příjemce: Obec Písková Lhota u Poděbrad, okres
Nymburk
Kraj: Středočeský
Poskytovatel3:
Kapitola1: Ministerstvo hnanci - VPS
Finanč‘ií vypořádáni dotaci poskytnutých příjemcům prosttednictvlm kraje ze státniho rozpočtu nebo státnici, finančních aktiv
Část A. Finanční vypořádáni dotací s výjimkou dotací na programové financováni, na projekty výzkumu, vývoje a inovaci
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředku finanČnlch mechanismu

U kazatel

Č. akce (projektu)
EDS/SMVS

účelový znak

Číslo jednaci

Čerpáno
k 31 12 2020

Vráceno v průběhu
roku na běžný účet
kraje

a

b

c

d

I

2

Dotace celkem

47 000,00

Dotace obcim s působností obecného stavebního úřadu
na výdaje souvisejici 5 došetřovánim
‘ed,nitkn&onomic~ÝcI1 atrtutu budov
Dotace obcím s rozšiřenou pusobnosti na výdaje
souv,sejici s harmonizací základních sidelnich jednotek

98018
98030
98074

Nové volby do zastupitelstev obci (20.6.2020)

98074

Nové volby do zastupitelstev obci (19.9.2020)

98074

Nové volby do zastupitelstev obci (1 2,12,2020)

98074

Volby do 1/3 senátu Parlamentu a do zastupitelstev krajů

98193

Datum a podpis 1.2.2021
Komentář

~

33 613,00

MF-25646/2020/120l

0,00

0,00

MF-25646/2020/1201

0.00

4

Nové volby do zastupitelstev obci (14,3,2020)

Sestavil, tet D Matějčková, 725 524

13 327,00

v KČ na dvě desetinná mista
Předepsaná výše
Skutečně použito
vratky dotace při
k 31, 12. 2020
finanČním
vypořádáni
3
4=1-2-3

~-~“

MF-3353/2020/l 201

2
MF12615/2020/1201-2
MF21693/2020/1201-2
MF29917/2020/1201-2
MF
21029/2020/1201-3

0.00
0,00
0,00
0,00
47 000.00

Kontroloval. tel.:
Datum a podpis:

13 327,00
A. Rosenbergová.
774 700 148
01.02.2021

33 673,00

0,00

.

.
TABULKA Č. 2

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí Od
peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2020 (bez ústředních orgánů státní správy a
státních fondů)
(POUZE NOVĚ PŮJČKY A Ú VĚR Y PŘIJATĚ V ROCE 2020)
ObecIDSO : PÍSKOVÁ LHOTA
Okres : NYMBURK

Účel úvěru

vyše úvěru nebo
návratné finanční
vypomoci

Poskytovatel úvěru

Cv tis.Kč)__•~
2

3

-

.

Úroková

Termín splatnosti saz ba v %
4

5

Zpúsob ručení
6

~Z~L
~

~
~Z2~

~

~

*) POZNÁMKA:

V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně

Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)
Mať ková, 72 524 423

Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis)
Rosenbergová, 774 700 148

Datum:

01 02.2021

TABULKA Č. 3

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č.
13912006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení a podle zákona Č. 13412016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek
ObecIDSO: PÍSKOVÁ LHOTA
Okres; NYMBURK

(V

tis. KČ)

Identifikace smlouvy!předmět smlouvy,
koncesionář, celkový závazek po dobu
trváni smlouvy!

Datum
začátku
smlouvy

Datum
ukončeni
smlouvy

Rozpočet v roce 2020
schválený

po změnách

Skutečnost do
31 .12.2020

1

2

3

4

6

6

~ťE
~

~
~

~

~
Celkem
Sloupec 1:

vyplni se předmět smlouvy (například provozováni vodohospodářské
Infrastruktury), dále název Koncesionáře a výše celého závazku Po dobu
trváni smlouvy. Pokud žádný finanční závazek obci nebo městu nevzniká,
tak se uvede: „bez závazku‘. Uvádi se tedy pouze předpokládané výdaje,
případné předpokládané příjmy se neuvádí.

Sloupec 2 a 3:
Sloupec 4 až 6:

vyplní se data začátku a ukončeni koncesni smlouvy
uvedou se údaje o výdajích

Vypracoval:
(přijmeni, telefon, podpis)
Matě ková, 725 524 423

Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis)
Rosenbergová 774 700 14

SI?.,0

Datum:
01.02.2021

TABULKA 6.4
ObecÍDSO: PÍSKOVÁ LHOTA
Okres:
NYMBURK
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)
Obec Písková Lhota hospodařila podle schváleného rozpočtu. Rozpočet byl schválen dne 11. 12.
2019 usnesením č. 69/2019. Rozpočet na rok 2020 byl schválen jako schodkový, schodek ve výši
1 224 800 Kč. Rozpočet byl během roku upraven 5 rozpočtovými opatřeními. Vzhledem k tomu,
že obec při tvorbě rozpočtu v daňových příjmech nepředpokládala přílišný nárůst, nedošlo k
dramatickému propadu v příjmové části. Zároveň obci pomohl jednorázový kompenzační bonus
ve výši 588 750 Kč.
Obec obdržela z rozpočtu
Středočeského kraje dotaci na akci “Rekonstrukce VO I. etapa“ ve výši 449 000 Kč. Tato
investiční akce byla ukončena 25. 11. 2020, stavební práce činily 822 797 Kč, ostatní související
náklady činily 70 500 Kč. Zároveň byla zahájena další investiční akce “Pořízení šesti stožárů VO“.
Další dotaci, kterou obec obdržela byla dotace na akci “Sjednoceni povrchu sportoviště“ ve výši
298 508 Kč. Akce bude dokončena v roce 2021.
Obec k
31. červenci 2020 doplatila úvěr a v současné době je zcela bez dluhů.
K 31. 12.
2020 skončlio hospodaření obce s celkovým zůstatkem na účtech 12725738,33 Kč. V souvislosti
s dobou, kdy byl kladen důraz na prevenci vzniku a rozšíření nemoci COVID-19 nebyly započaty
všechny plánované investiční akce,
byly
zrušeny kulturní akce a omezeny výdaje.
-

~

ýL~ĺ
Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)
Matějčková, 725 524 423

Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis)
Rosenbergová, 774 700 148

Datum:
01 .02.2021

