xÁvnn zÁvĚnpČNÉHoÚČru oBCE
ZA ROK 2019

Štěchovice

Nazákladě zákonaÓ'25ot2ooo Sb', o rozpoČtových pravidlech územníchrozpočtů
oBEc Štěchovice návrh na závěreČný Účet obce za rok 2019

zveřejňuje

1) Údaie o plnění příimúa výdaiů za

kalendářní rok 2019 (vÝkaz FlN 2 ' 12 M)

PRIJMY
2 354 900,0
65 383.0

Jaňové přÍimy
nedaňové příimv
<apitálové příimv
ořiiaté dotace

0,0

57 800,0
2 478 083,0

3 403 190,1

160 055,0
0,0
395 420,0

3 368 931,52
149 955,0C
0,0c
1 051 700,0c

0,0

21020,0

2 478 083,0

3 937 645,1

4 570 586,52
677 300,00
3 893 286,52

běŽné výdaie
kaoitálové vÝdaie

3 594 170,0
0,0

4 537 564,0

3 893 286,52

0,0

výdaje celkem

3 594 170,0

4 537 564,0
21020,0
4 516 544,0

0,0c
3 893 286.52
677 300,0C
3 856 881,97

oříimv celkem
konsolidace příimů
oříimv po konsolidac

WDAJE

konsolidace vÝdaiů

yýdaie po konsolidac

0,c
3 591 170,0

3 958 665,1

V Částce přijaté dotace jsou i dotace nepodléhajícífinanČnímuvypořádání
- výkon státnÍsprávy 57800'- Kč
Příloha: FlN 2-12 M Plněnírozpočtu obce v plném členěnípodle rozpočtové skladby
2) Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2019 byl schválen dne 12.12.2018 na zasedání číslo1 1l201B. RozpoČet byl
schválen jako schodkový. Příjmy 2478083,- Kč, výdaje 3591 170'- Kč, financování 1113087'- Kč'

V průběhu roku bylo provedeno 11 rozpočtových opatřeních, kde byly zařazenv nové, nepředvídatelné
přljmy a nové nepředvídatelné výdaje. RovněŽ byly provedeny přesuny rozpočtových prostředků
s ohledem na skutečnévýdaje. V rozpoČtových změnách byly zohledněny i zÍskanédotace.

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 k 31 '12'2019" (výkaz Fin 2 -12 M), ktený je přílohou závěreČného úČtu'

3) Hospodaření

s maietkem obce

K31.12.2019 byla provedena řádná inventarizace, o které bylproveden zápis. ZjiŠt'ěnéÚdaje odpovídají
výkazu ''Rozvaha Územně samosprávných celků, sestavená k31'12.2019, která je součástízávěrečného
Účtu.

(příloha - Rozvaha, Zápis z inventarizace)

l)

Údaie o hosoodaření obce Štěchovice v roce 20í9

Hospodářský výsledek podléhající

dani z přÍjmu právnických osob byl ve výši 267 028 '33 Kč
5) Stav oeněŽnich orostředků na účtechk31.12.2018

KB

Strakonice

3 916 241,62 Kč

ČNB Č.Budějovice

CELKEM

689 001,65 Kč
4 605 243,27 Kč

6)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok20'19
PřezkoumánÍ hospodaření obce by|o provedeno na základě Žádosti obce a v souladu se zákonem
č.42ol2oo4 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje
ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.
zjiŠtěnaŽádnázávaŽná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření územnÍhocelku v budoucnosti.

Závěr'. Při přezkoumáníhospodařenínebyla

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumánÍ hospodaření obce za rok 20'19 je přílohou
k závěrečnémuÚčtu a je k nahlédnutí na obecním úřadě"

Dalšípřílohy:

příloha - Hodnotící zpráva za rok 2018 pro vypracování podkladů
k návrhu státního závěreČného Účtu

S celým obsahem závěrečného úětu je moŽné se seznámit v kanceláři Úraou obce Štěchovice
ve dnech

sT

18.00 - 20.00

PřipomÍnky k závěrečnému Účtu a souvisejícím zprávám mohou občanéuplatnit písemně do květnového
zasedání obecního zastupitetstva , na kterém bude závěreČný účetza rok2019
projednán.

zpracovala: Renata Polanková, účetní

Starosta: Miroslav Mráz

Vyvěšeno:

4.5.2020

Sejmuto:
Bylo vyvěŠeno na úřednídesce iv elektronické podobě na stránkách
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.

Schváleno:

obce Štěchovice, dle $

17

