Návrh na závěrečný účet obce Křešín za rok 2019

(zpracovaný na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění platných předpisů)
Údaje o obci:
Adresa: Obec Křešín, Křešín 21, 26223 Jince
IČO: 00242560
Číslo účtu a stav financí k 31.12.: KB 16520211/0100
ČNB 94-12212211/0710
Pokladna
Telefon: 318692128
e-mail: oukresin@tiscali.cz

990371,52 Kč
393427,25 Kč
4928,- Kč

Počet obyvatel k 31.12.2019 – 135
Počet členů zastupitelstva obce: 7
Počet veřejných zasedání: 7
V roce 2019 pracovaly finanční a kontrolní výbory.

Rozpočtové hospodaření

Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2019 zastupitelstvo schválilo na veřejném
zasedání dne 30.12.2019 v částce na straně příjmů a výdajů 2159 tis.Kč.
Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 11 rozpočtových
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

1)Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (údaje jsou v tis.Kč)
Chyba! Chybné propojení.
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 1-12, rozbor čerpání příjmů a
výdajů).
Daňové příjmy byly vyšší než schválený rozpočet – daně z příjmů fyz.a práv.osob, DPH. K
překročení nedaňových příjmů přijaté finanční dary, služby, dotace
Kapitálové příjmy – zvýšení o prodej akcií české spořitelny
Běžné výdaje – byly překročeny – oprava komunikace, služby – uklid po obci
Kapitálové výdaje – nepřekročeno

2)Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
Chyba! Chybné propojení.
3) Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné
úrovně

Dotace a neinvestiční transfery do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 96407,- Kč. Rozpis
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně
vyúčtovány.
Chyba! Chybné propojení.

4) Majetek obce Křešín v tis. Kč
Chyba! Chybné propojení.
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vyřazení 0, pořízení – bet.lavičky, zabezpečovací systém budovy OÚ
0
rozpracovaný územní plán
rozšíření VO, dětské hřiště

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři pověřeným řízením přezkoumání – pověřený
kontrolor Ing. Petr Matoušek a kontroloři – Cyril Kukla (11.10.2019) a Ing. Monika Špergerová
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 10.11.2019 a
22.5.2020

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2019 podle
§2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
byly zjištěny chyby a nedostatky
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)
C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání.
§ 17 odst. 8, neboť:
Obec nezveřejnila závěrečný účet za rok 2018 do 30 dnů od jeho schválení zastupitelstvem obce
(schválen dne 7.6.2019, zveřejněn dne 15.7.2019).
NENAPRAVENO

Bude předmětem přezkoumání pro rok 2020.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je přílohou
k závěrečnému účtu.
V Křešíně dne: 25.5.2020

Předkládá:
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 s výhradou

Vyvěšeno: 3.6.2020
Sejmuto: 29.6.2020

