Návrh závěrečného účtu za rok 2018
___________________________________________________________________________
Obecní úřad Hořešovice
Hořešovice čp.23, 273 74 Klobuky v Čechách,
Bankovní spojení : KB,a.s.č.ú.10521141/0100
IČO : 00234371 DIČ : CZ00234371
Tel. : 312579531 E-mail : obec.horesovice@seznam.cz
Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty k 31.12.2018 …….1,941.892,37 Kč.
Obec Hořešovice má k 31. 12. 2018 celkem 242 trvale hlášených obyvatel.
Počet zaměstnanců: 1
Počet členů zastupitelstva obce : 5
Počet veřejných zasedání: 8
V roce 2018 pracovaly finanční a kontrolní výbor.
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem TRIADA spol. s.r.o.,
Praha 9
A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace
poskytnuté
Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 110.370,- Kč.
Rozpis a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
_______________________________________________________________
Poskytovatel
ÚZ
Účel
Položka
Rozpočet
Skutečnost
==============================================================================
Krajský úřad
Globální dotace
4112
60.900,60.900 ,Stř. kraje Praha
98008
Volby
4111
21.324,21.324,98187
Volby
4111
28.146,28.146,==============================================================================

B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
Schválený
Upravený
Plnění
rozpočet
rozpočet
k 31. 12. 2018
==================================================================
Třída l – daňové
příjmy
3,305.600,3,497.762,3,497.917,===================================================================
Třída 2 – nedaňové
příjmy
722.500,871.150,871.326,===================================================================
Třída 3 – kapitálové
příjmy
0,0,0,===================================================================
Třída 4 – přijaté
transfery
0,110.370,110.370,===================================================================
Příjmy celkem
4,028.100,4,479.282,4,479.613,-
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Třída 5 – běžné
2,911.436,2,117.426,2,172.028,výdaje
===================================================================
Třída 6 – kapitálové
850.000,626.839,626.778,výdaje
===================================================================
Výdaje celkem
3,761.436,2,774.265,2,798.807,-

_______________________________________________________________
Komentář k vybraným příjmovým položkám:
• příjmy za likvidaci komunálního odpadu
• poplatek ze psů
• správní poplatky
• příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad celkem
• příjmy z pronájmu celkem
• příjmy z poskytovaní služeb - ČOV

121.220,-Kč
3.391,- Kč
200,- Kč
43.238,- Kč
5.896,- Kč
800.124,- Kč

Komentář k vybraným výdajovým položkám :
• odvoz komunálního odpadu
• odvoz ostatních odpadů
• péče o vzhled obce
odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly

188.328,-Kč
206.588 ,-Kč
70.259 ,-Kč
82.876,- Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů.
Stav běžného účtu obce k 31. 12. 2018
Stav ČNB
k 31. 12. 2018
Stav úvěrového účtu k 31. 12. 2018

1731.562,37 Kč
550.869,80,- Kč
-2,400.016,- Kč

Rozpočtové hospodaření
Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 7x rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu na straně
příjmů a výdajů.
O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
V roce 2018 obec poskytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční fin.příspěvky
ZŠ Kvílice –na obnovu vybavení šk.jídelny……………………………………..21.339,-Kč
C. Majetek obce - iventarizace
Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2018 na základě pokynu starosty obce
Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2018 rekapitulace

__________________________________________________
Dlouhodobý nehmotný majetek
341.899,=====================================================
Pozemky
1,766.831,06
=====================================================
Budovy a stavby
59,803.442,50
=====================================================
Samostatné movité věci (stroje)
268.901,=====================================================
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Drobný dlouhodobý hmotný majetek
711.182,44
=====================================================
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
770.319,90
=====================================================
Finanční majetek –akcie
494.000,=====================================================
Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 12/2018
D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly KÚ Středočeského kraje
- Bc.Marcelou Bažoutovou DiS. a p. Markétou Polánkovou, dne 12.11.2018 - dílčí a 25.3.2019
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Hořešovice za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy: zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018. Příjmy a výdaje za období 12/2018, Rozvaha za
období 12/2018 .
Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.
Dne :……………..

Ing.Stanislav Štros, starosta obce

Návrh Závěrečného účtu obce Hořešovice za rok 2018 byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce obecního úřadu Hořešovice
dne :……………………….
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