NÁVRH - Závěrečný účet obce
za rok 2018
Závěrečný účet obce podle § 17 zákona č 250/2000 Sb., zahrnuje údaje o hospodaření obce za
období od 01.01.2018 do 31.12.2018 podkladem k jeho zpracování byly následující
dokumenty:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze dne 31.5.2019.
Přezkoumání bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu
Středočeského kraje.
2. Roční přehled aktiv a pasiv obce k 31.12 2018.
3. Příjmy a výdaje rozpočtu ke dni 31.12 2018.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
1. Rozpočtované příjmy obce (vč. Přijatých dotací) ve výši 12 516 524,- Kč, byly
schválenou úpravou rozpočtovány na 19 599 22406,- Kč.
Celkové příjmy obce za rok 2018 činily 19 597 905,73Kč.
2. Rozpočtované výdaje obce ve výši 12 195 200,-Kč, byly schválenou úpravou
rozpočtovány na 19 026 263,- Kč
Celkové výdaje obce za rok 2018 činily 19 020 355,12Kč.
V roce 2018 byla zaznamenána převaha příjmů nad výdaji, o rozdíl se zvýšil stav na
bankovních účtech.
3. Stav účtů k 31.12 2018 v účetnictví
banky

231 č.ú.: 94-11212201/0710
č.ú.: 11028201/0100
č.ú.:115-399200247/0100

710,53Kč
2 866 846,64Kč
21 712,35Kč
2 889 269,52Kč

4. Stav účtů k 31.12.2018 v bance
účet č.

231 č.ú.: 94-11212201/0710
č.ú.: 11028201/0100
č.ú.: 115-399200247/0100

710,53Kč
2 866 846,64Kč
21 712,35Kč
2 889 269,52Kč

Aktiva celkem 2 889 269,52Kč.
Prostředky obce byly čerpány v souladu s plánem výdajů .
Obec v rámci závěrečného účtu souhlasí s přeúčtováním výsledku hospodaření po
zdanění z účtu 431(výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432
(nerozdělený zisk, ztráta minulých let), toto bude provedeno po schválení Závěrečného
účtu zastupitelstvem
V roce 2018 byla dokončena výstavba ČOV. Byla doplněna část veřejného osvětlení.

A) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním
fondům a jiným rozpočtům:
1. K 31.12.2018 byl dotační titul na volby konané v roce 2018 řádně čerpán a vyúčtován.
2. Byla čerpána dotace na výstavbu ČOV, tato dotace podléhá vyúčtování v příštích
letech.

B) Přezkoumání hospodaření obce v souladu s § 42 zákona č.
128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2000
Sb.
1. Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na žádost obce v období 31.5.2019
pracovníky odboru finanční kontroly a auditu Krajského úřadu Středočeského kraje.
2. Přezkoumání bylo provedeno podle § 2 zák.č.420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření ÚSC a DSO.
3. Podle písemného vyjádření v závěru zprávy o výsledku hospodaření byly zjištěny
chyby a nedostatky
- obec neúčtovala o podmíněné pohledávce na podrozvahovém účtu

C) Závěr
Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření obce obsaženým v bodu A, závěrům
kontroly hospodaření v bodě C a celkovému výsledku hospodaření za sledované období
navrhuji zastupitelstvu obce odsouhlasení závěrečného účtu obce „bez výhrad“ .
V Slušticích dne 4. 6. 2019
Vypracoval: Renata Kuprová
…………………………..
Schválil: Jaroslav Pavlíček
starosta
Zveřejněno i na veřejně přístupné úřední desce obce. Přílohy v plném rozsahu jsou
k nahlédnutí na elektronické úřední desce nebo na OÚ v úředních hodinách.
Zveřejnění vyvěšeno:………………..
sejmuto:…………………..
schváleno:…………………

