
xÁvnH zÁvĚnEČNÉHo ÚČru oBCE Štěchovice
ZA ROK 2018

Na základě zákona Ó' 25ol2oo0 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů

zveřejňuje oBEc Štěchovice návrh na závěrečný Účet obce za rok 2018

1) Údaie o plnění příimů a vÝdaiů za kalendářní rok 20í8 (vÝkaz FlN 2 -'t2 M)

PRIJMY ,!,,:B Gh ý'ál é n ý,' ťóz p,a č ét,, !- llliúďťaýB iýi fbŽ b il čé ti'n, l'|'li;]'i ., š*UťeÍi"nos.ť.+,illí

laňové příimy 2 354 900,0 3 169 291,7 3 166 591,70

nedaňové příimv 159 393,0 358 914,0 274 610,0C

kapitálové příjmy 0,0 14 940,0 14 940,00

ořiiaté dotace 57 800,0 296 400,0 1072949,00
příimy celkem 2 572 093,0 3 839 545,7 4 529 090,70

konsolidace přÍimů 0,0 0,0 776 549,00

oříimv no konsolidac 2 572 093,0 3 839 545,7 3 752 541,70

VYDAJE
běŽné vÝdaie 2 808 170,0 2 740 551 ,3 3 095 5'10'1€

kaoitálové vÝdaie 0,0 220 000,0 220 000,0c

vÝdaie celkem 2 808 170,0 2 960 551,3 3 315 510,16

konsolidace vÝdaiÚ 0,0 0,0 776 549,0C

výdaie po konsolidac 2 808 170,0 2 960 55í'3 2 538 961,0C

V částce přijaté dotace jsou i dotace nepodléhající finančnímu vypořádánÍ
_ výkon státní správy 57800'- KČ

Příloha: FlN 2-12 M PlněnírozpoČtu obce v plném členěnÍpodle rozpočtové skladby

2) Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok2017 byl schválen dne 19.12'2017 na zasedáníČÍslo B/20'17. Rozpočet byl

schválen jako schodkový. PřÍjmy 2572093,- Kč, výdaje 2808170,- Kč, financování 236077 ,'Kč.

V průběhu roku bylo provedeno 11 rozpočtových opatřeních, kde byly zařazeny nové, nepředvídatelné

příjmy a nové nepředvídatelné výdaje. RovněŽ byly provedeny přesuny rozpočtových prostředků

s ohledem na skutečné výdaje' V rozpoČtových změnách by|y zohledněny i získané dotace.

Úoa;e o schváleném rozpoČtu, upraveném rozpočtu a plnění rozpoČtu jsou uvedeny v podrobném Členění

ve 'Výkazu pro hodnocení plněnÍ rozpočtu Územních samosprávných celků,

sestavený R 31'12.2018" (výkaz Fin 2 -12 M), ktený je přílohou závěreČného Účtu.

3) Hospodaření s maietkem obce

K31,12.2o1B byla provedena řádná inventarizace, o které byl proveden zápis. ZjiŠt'ěné Údaje odpovídajÍ

výkazu ''Rozvaha Územně samosprávných celků, sestavená k 31.12.2018, která je souČástí závěrečného

účtu.
(příloha - Rozvaha, Zápisz inventarizace)



KB Strakonice

ČNe Č guoej

3 916 241,62 Kč

689 001,65 Kč
4 605 243.27 Kč

Hospodářský výsledek podléhaj ící

daniz příjmu právnických osob byl ve výši 1595753,78 Kč

5) Stav peněžních prostředků na úětech k 31 '12'2017

6)Zprávaovýsledkupřezkoumáníhospodařeníobcezarok20,18
Přezkoumání hospodařenÍ obce bylo provedeno na základě Žádosti obce a v souladu se zákonem

č.42}t2oo4Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC pracovníky Krajského úřadu JihoČeského kraje

ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodařeníobcí'

Závěr,'PřipřezkoumáníhospodařenínebylazjištěnažádnázáuaŽnárizika,kterábymohla
mítnegativnídopadnahospodařeníúzemníhocelkuvbudoucnosti.

Plné zněnÍ zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou

k závěrečnému účtu a je k nahlédnutÍ na obecním Úřadě'

Další přílohy: příloha-HodnotÍcízprávazarok201Bprovypracovánípodkladů
k návrhu státního závěreČného úČtu

S celým obsahem závěrečného úětu je moŽné se seznámit v kanceláři Úřadu obce Štěchovice

ve dnech
sT 18.00 - 20.00

Připominky k závěreČnému ÚČtu a souvisejíc ím zprávám mohou občané uplatnit písemně do květnového

zasedání obecnÍho zastupitelstva , na kterém bude závěrečný účet za rok2018

projednán.

zpracovala: Renata Polanková, účetnÍ

Starosta: Miroslav Mráz

VyvěŠeno:

Sejmuto:

18.4.2019

Bylo vyvěšeno na ÚřednÍdesce iv elektronické podobě na stránkách obce Štěchovice' dle S 17

odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb'

Schváleno:


