
TABULKAč.2

Přehled úvěrú, pújčék a návratných íinaněních wýpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních

ústavů' jiných fyzických a práVnických osob v roce 2o2o (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)

coaE NovÉ PŮJčKY A ÚvĚRY PŘ ATÉ v RocE 2o2o]
obec/Dso: vřaňany
okr€s : Mělňík

Poskytovatel věru Termín splatnosti Zptisob ručeni

revolvinoovÝ uvěr na financování 17.08.2023

Vypracoval : Janouchová, 77 63227 51
(p íjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Martin Chmel ík
(p í.imení, teleíon, podpis)

Datum: 22.01.2021



P íjemce:
Kraja: St edočesk
Poskytovatel3:
Kapitola1 : Ministersfuo financí - VPS

Obec Vra any

Finanční vypo ádání dotací poskytnut1ich p íjemcrim prost ednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

čast n. Finanční vyporádání dotacÍ s v jimkou dotací na programové financování' na projekty v1Zkumu, v1ivoje a inovací
a na pro,|ekty spo|ufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prost edkťr finančních mechanism

TABULKAč. í

P íloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 sb

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel č. akce (projektu)
EDS/SMVS učelovy znak číslo jednací Čerpáno

k 31. 12.2020

Vráceno v prŮběhu
roku na běŽn1i učet

kraje
Skutečně pouŽito
k31.12.2020

P edepsaná v1iše
vratky dotace p i

finančním
woorádání

a b c d 1 ) 4='l-2-3
Dotace celkem 93 000,00 43 258,00 49 742,0( 0,0c

ljotace obcim s pÚsobnosti obecného stavebního Ú adu
na v daje souvisejicÍ s došetrováním
technickoekonomickÝch atrihrrtťr hrrr'lnv

98018
\AF -2564612020! 1201-
+

0,0c

Dotace obcím s rozŠÍ enou prisobností na rt7daje
související s harmonjzací základních srdelních jednotek 98030 MF -25646t202011201-

4 0,0c

Nové vo1by do zastupile1stev obcí (14.3.2020) 98074 MF-3353t2020t1201
2 0,0c

Nové volby do zastupjtelstev obcí (2o.6.2020) 98074
MF-
12615t2020t1201-2 0,0c

Nově volby do zastupiteistev obcí (19.9'2020) 98074 MF.
21693t202011201-2 0,0c

Nové volby do zastupitels{ev obcí {12.12.2020) 98074
MF-
2991712020!1201-2 0,0c

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zaslupitelstev
kra iťr

98193 MF.
21429t2020!1201-3 93 000,0( 43 258,0C 49 742.00 0,0c

Ses1avil, tel.: Janouchová, 7763227 51
Datum: 22.1 .2021

Komentá :

Kontroloval, tel.:
Datum a podpis

Martin Chmelík
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P íjemce:

Poskytovatel3:

Kapitolal:

Sestavil: Janouchová
Datum a podpis: 22. '1.2021

Pllloha č' 3 k vÉlíšce č' 3672015 sb

ob c Vrá átY
lviniď.í:lyo
Živohlho píÚéťédÍ

Finananl vypoaádánl dotacÍ a návÍlln ď fnánčílcb v Pomocl po!bť''Í ch plitr mc m Palmo zé stlhlho to4očIu ngbo státnich fnánčnlch akliv

čst t" FiMnanÍ vyPoládánl doracÍ a nárďn ď fnanaÍlď Ýpomocl s vjimkou dot]aci ná prcjékly spolufmnc4rané z rozpočtu Evropské unh a z pE9tédk0 fnančnÍď mé.hanismÚ

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel

č. akce (projektu)
EDS/SMVS

čelouj'znak číslo jednací Skutečně čerpáno
k31. 12.2020

Vráceno v pr běhu
roku na p íjmov''
čet poskytovatele

Skutečně pouŽito
k 31 . 12. 2020

Hreoepsana vyse
vratky dotace a

náVratné finanční
u pomoci p i

finančním
wnn árlání

a b c d 1 2 3 4= 1-2-3
A.í Dotace celkem nevvolltovat nevval oveÍ í5 900 606. 217 105.44 í5 683 50í.42 0.0(

:oV a splašková kanalizace Mlčechvosty 1 1 5D31 201 0089 1 5 900 606,82 217 105.4C 15 683 501 ,42
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0c
ooc

\.2 Návratné finanční v pomoci celkern 0 0.0( 0_0Í 0. o.0(

v tom: jednotlivé tituly
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0.0(

'tl 1tíl9og{_o*$.l 217.!0s,4t í5]Btl $0t',rÍ 0,01

Kontroloval: Martin Chmelík
Datum a podpis: 

Zb - 1 LO 2.1



Komentář k roku 2020:
(stručné zhodnocení finančního hospodaření, neplánované výrazné
přUmy a mimořádné výdaje oproti schválenému rozpočtu, podstatné

poloŽky na pod rozvahových úČtech, zapojen í m imorozpočtových zd roj ů)

Daňové přtjmy byly nepatrně vyŠší neŽ rozpočtované, nedaňové příjmy byly také vyšší z důvodu
prodeje 10 % vodohospodářské infrastruktury,90 % pořizovací ceny vodovodu by|o vloŽeno jako
finanční majetek do Středočeských vodáren Kladno-Mělník. BěŽné výdaje byly navýšeny v
paragrafu Vnitřní správa a kapitálové výdaje byly navýšeny v souvislosti s výstavbou nových
komunikacía rekonstrukcí kuchyně základní školy. obec uzavřela revolvingový úvěr na na
dočasné překlenutí nedostatku íinančních prostředků na provoz obce. Na podrovahovém úČtu je
evidována pohledávka za Středočeským krajem na doplatek investičnídotace na výstavbu
kanalizace a Čov Mlčechvosty.

Obec/DSO:
Okres :

Vypracoval: Janouchová
776 322 751

(příjmení' telefon' podpis)

Vraňany
Mělník

Kontroloval: Martin Chmelík

(příjmení' telefon, podpis)

TABULKA č.4

Datum: tttt#ttttlt-t#
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