Závěrečný účet obce Staré Místo za rok 2019
( § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (v Kč)
schválený rozpočet

rozpočtová opatření rozpočet po změnách

stav k 31.12.2019

4 436 500,00

589 816,00

5 026 316,00

5 023 270,76

Třída 2 – Nedaňové příjmy

98 500,00

82 614,00

181 114,00

177 194,01

Třída 3 – Kapitálové příjmy

0,00

5 000,00

5 000,00

270 703,28

163 300,00

140 206,00

303 506,00

673 506,00

Příjmy celkem

4 698 300,00

817 636,00

5 515 936,00

6 144 674,05

Třída 5 – Běžné výdaje

4 689 009,44

977 435,00

5 666 444,44

3 609 824,63

Třída 6 – Kapitálové výdaje

1 620 000,00

903 500,00

2 523 500,00

1 576 450,00

Výdaje celkem

6 309 009,44

1 880 935,00

8 189 944,44

5 186 274,63

Třída 1 – Daňové příjmy

Třída 4 – Přijaté dotace

Saldo: příjmy – výdaje

-1 610 709,44

-2 674 008,44

958 399,42

Třída 8 - Financování

1 610 709,44

2 674 008,44

-958 399,42

-223 200,00

-223 200,00

-223 200,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Přijaté půjčky a úvěry
Splátky úvěru
Fond vodohospodářského
majetku
Prostředky minulých let

6 737 587,15

7 234 060,57

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí u účetní na Obecním úřadu obce Staré Místo a jsou
součástí závěrečného účtu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
poskytovatel
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje
Úřad práce v Jičíně
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje

celkem

Účel
Výkon stát. správy (pol.
4112)
pracovní příležitosti VPP UZ 13101 (pol.
4116)
dotace volby UZ 98348
(pol. 4111)
dotace JPO3 UZ 14004
(pol.4116)

poskytnuto

čerpáno

vratka

66 500,00 Kč

66 500,00 Kč

- Kč

99 206,00 Kč

99 206,00 Kč

- Kč

29 000,00 Kč

12 570,92 Kč

16 429,08 Kč

8 800,00 Kč

8 800,00 Kč

- Kč

203 506,00 Kč

187 076,92 Kč

16 429,08 Kč

Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 203 506,00Kč. Dotace krátkodobé byly řádně vyúčtovány v
roce 2019, vratka dotace pod UZ 98348 - volby byla vráceny na účet kraje v lednu 2020. Rozpis přijatých dotací
a jejich čerpání je zpracováno ve výše uvedené tabulce.
3) Hospodářská činnost obce
Obec provozuje hospodářskou činnost spočívající v provozování vodovodu a kanalizace.
výnosy z činnosti
k 31.12.2019
538 664,88 Kč
náklady z činnosti
k 31.12.2019
539 725,42 Kč
výsledek hospodaření
ztráta
1 060,54 Kč

4) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupen na
www.staremisto.cz v sekci: Úřední deska a dále k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní obce. Výkazy a příloha
obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.
5) Stav účelových fondů a finančních aktivit
obec zřídila FOND VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

stav k 31.12.2019

1 973 690,00 Kč

Příjmy fondu tvoří jednorázový vklad, pojistná plnění vztahující se k vodohospodářskému majetku, dle
schválené směrnice k tvorbě fondu
6) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání hospodaření provedl kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření obce Ing. Gabriela
Střelečková a kontrolor Nikola Ottová na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání
proběhlo 7.11.2019, závěrečné přezkoumání proběhlo 5.2.2020.
Závěr zprávy
Při přezkoumání hospodaření obce Staré Místo za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b),
odstraněných v průběhu průběhu přezkoumání.
Úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Místo, IČ: 00578584 za rok 2019 je
nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu, příloha č. 2., a je elektronicky vyvěšena na úřední desce společně s
tímto závěrečným účtem.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez
výhrad.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 16.3.2020 nebo ústně
na zasedání zastupitelstva obce, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.
Nedílné přílohy závěrečného účtu
příloha č. 1 - FIN 2-12M
příloha č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
příloha č. 3 - Rozvaha
příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty
příloha č. 5 - Příloha
Zpracovala: Kateřina Pikardová, účetní

………………………………
František Másnica
Ve Starém Místě dne

25.02.2020

Vyvěšeno dne:
14.04.2020 Sejmuto dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

