Závěrečný účet Obce Obrubce, IČ 00509302
za rok 2018
( § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

schválený zastupitelstvem obce Obrubce usnesením číslo 17/2019 dne 27.6.2019
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
Skutečnost

Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové
příjmy
Třída 3 – kapitálové
příjmy
Třída 4 – přijaté transfery
Příjmy celkem
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové
výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - Výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých let
Financování celkem

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

% plnění ke
schválenému
rozpočtu

% plnění
k upravenému
rozpočtu

3.508.576,10
424.873,70

2.664.000,00
517.000,00

3.509.131,00
429.117,00

131,7
82,2

100,00
99,00

298.543,28

0,00

298.543,28

X

100,00

848.948,00
5.080.941,08
2.389.143,24
53.541,01

42.000,00
3.223.000,00
2.154.000,00
2.040.000,00

848.948,00
5.085.739,28
2.555.619,99
53.541,01

X
157,6
110,9
2,6

100,00
99,9
93,5
100,0

2.442.684,25
2.638.256,83

4.194.000,00
-971.000,00

2.609.161,00
2.476.578,28

58,2
X

93,6
106,5

0,00
0,00
0,00
0,00
-2.638.256,83
-2.638.256,83

0,00
0,00
0,00
0,00
971.000,00
971.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-2.476.578,28
-2.476.578,28

0,00
0,00
0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00
106,5
106,5

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové
skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 k 31.12.2018, který je nedílnou přílohou tohoto závěrečného
účtu.
Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost.
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, tyto výkazy
obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.
Stav účelových fondů a finančních aktiv
Obec nemá zřízené žádné fondy.
Počáteční stav finančních prostředků na běžném účtu k

1.1.2018

9.598.062,92Kč

Konečný stav finančních prostředků na běžném účtu k 31.12.2018

12.219.246,75Kč

Hospodaření příspěvkových a jiných organizací zřízených obcí
Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové ani jiné organizace.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
UZ 98008 dotace na volby prezidenta od všeob.pokladní správy MF ČR
Rozpočet Kč 20.228,- čerpání Kč 20.228,100%.
UZ 98187 dotace na volby do Senátu a zastupitelstev obcí od všeob.pokladní správy MF ČR

Rozpočet Kč 18.185,- čerpání Kč 18.185,-

100%.

Dále obec přijala dotaci na výkon státní správy v částce Kč 47.500,-

100%.

UZ 29025 dotace neinv.malé vodní nádrže od MZe
Rozpočet Kč 763.035,- čerpání Kč 763.035,-

100%.

Přijaté finanční dary a příspěvky
Xxx
Poskytnuté finanční dary a příspěvky
Finanční dar pro MŠ DUHA
Finanční dar pro MS OBRUBCE – Obora
Finanční dar pro MŠ Řepovanka
Finanční dar pro MŠ Obruby
Fin.příspěvek na žáky v ZŠ pro město Dolní Bousov

1.000Kč
5.000Kč
1.000Kč
3.500Kč
24.000Kč

Nemovitý majetek
Katastr nemovitostí zamítl návrh na vklad – prodej pozemků p.č. 858/3, 785/21 a 785/22, prodej proběhne v roce
2019 po doplnění podání na KN.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání hospodaření provedli zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje dne 10.6.2019.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
ÚSC a DSO.
Závěr zprávy:
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
(paragraf 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
- Schválené RO č.6/2018 bylo napořizováno v jiné výši než jak bylo schváleno
- Členům zastupitelstva, neuvolněnému místostarostovi a neuvolněnému starostovi byla měsíční odměna
poskytnuta v rozporu se zákonem
- Neuvolněným členům zastupitelstva a člence výboru, byla chybně vyplacena mzda za období 11/2018 a
12/2018.
- Neuvolněný místostarosta obdržel odchodné v nesprávné výši
Byly zjištěny chyby a nedostatky:
(paragraf 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)
- RO nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje
- Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2017 dne 19.6.2018 bez vyjádření („s výhradou“,
„bez výhrady“)
Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou závěrečného účtu.
Přílohy:
Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Finanční výkaz obce FIN 2-12 k 31.12.2018
Tento závěrečný účet je v úplné podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce Obrubce na
www.obrubce.e-obec.cz a nahlédnutí do jeho listinné podoby je možné na obecním úřadě Obrubce.

Vyvěšeno: 30.6.2019
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce Obrubce dne 30.6.2019
Svěšeno: 30.6.2020

