Závěrečný účet obce Kostelní Hlavno 2018
(§17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

2) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním
úřadu. Výkazy a Příloha účetní závěrky obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

3) Hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola
Celkové příjmy

8.622.579,80 Kč

Celkové výdaje

8.609.648,34 Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období 12.931,46 Kč
Hospodářský výsledek roku 2018, zisk 12.931,46 Kč bude použit na pokrytí ztráty výsledku
hospodaření z minulých období.
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace, včetně všech zákonem předepsaných
výkazů, je uložena na obecním úřadu.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily 2.749.912,37 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

poskytovatel

KÚSK
KÚSK
KÚSK
KÚSK
KÚSK
MŠMT
MŠMT
MMR
MMR
MMR
MMR

účel

ÚZ

Volby prezidenta ČR
Volby do zastupitelstev obcí
výkon státní správy
neinvest.transf.zdrav.středisko
neinvest.trans. SDH
průtokový.trans.Šablony-ZŠ a MŠ
průtokový.trans.potravinová
pomoc-ZŠ a MŠ
Dotace Komunitní centrum
Dotace Komunitní centrum
Dotace Komunitní centrum
Dotace Komunitní centrum

98008
98187

položka

rozpočet

čerpání

%

14004
33063

4111
4111
4112
4121
4116
4116

18 374,00
18 219,00
78 700,00
15 348,00
1 200,00
241 300,00

18 374,00
18 219,00
78 700,00
15 348,00
1 200,00
241 300,00

100
100
100
100
100
100

33063
17015
17016
17968
17969

4116
4116
4116
4216
4216

13 062,00
12 100,00
205 700,00
119 217,19
2 026 692,18

13 062,00
12 100,00
205 700,00
119 217,19
2 026 692,18

100
100
100
100
100

6) Tvorba a použití peněžních fondů
Obec Kostelní Hlavno v roce 2018 má v evidenci zůstatek peněžního fondu obnovu vodovodu
a kanalizace v částce 150.000,- Kč. Peněžní prostředky fondu v roce 2018 nebyly použity.

7) Stavy majetku obce a inventarizace majetku
Účet

Název účtu

Kč

021

Stavby

86.312.660,17 Kč

022

Samost. movité věci

1.565.661,00 Kč

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1.390.186,68 Kč

031

Pozemky

4.871.928,00 Kč

042

Nedokončený dl. hmotný majetek

069

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

081

Oprávky k 021

-10.199.365,00 Kč

082

Oprávky k 022

-877.120,00 Kč

088

Oprávky k 028

-1.390.186,68 Kč

807.971,41 Kč
20.000,00 Kč

Do majetku byl zařazena rekonstrukce komunitního centra v částce 3 558 124,00 Kč.
Fyzická inventura hmotného majetku a dokladová inventura pohledávek a závazků byla
provedena k 31.12.2018. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody.
Skutečný stav inventarizovaného majetku, pohledávek a závazků byl členy komisí
zkontrolován a porovnán s účetním stavem.
Výsledek inventarizace: Nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce bylo zahájeno dne 25.7.2018 a uskutečnilo se ve dnech
12.12.2018 a 26.2.2019 v sídle obce. Přezkoumání vykonali pracovníci Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru kontroly:
Jana Pýchová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání a Marcela Pavlíčková kontrolor na
základě pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č.
255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly dne
15.8.2018.
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. §2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání, přezkoumávané období rok 2018.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Kostelní Hlavno za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona
č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.). Jejich soupis je uveden v příloze
závěrečného účtu ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.
Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku ne celkovém majetku územního celku

1,62%
12,48%
0,00%

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 7 784 000,00 Kč.
Výrok dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:


Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou
k závěrečnému účtu.

Schváleno v zastupitelstvu dne ………………………..
Vyvěšeno: na úřední desce OÚ i na elektronické úřední desce OÚ dne…………………

