Návrh závěrečného účtu obce Dolní Hradiště za rok 2019
podle §17 zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (v tis. Kč)
v tis. Kč

schválený
rozpočet

Rozpočtová Upravený
Opatření
rozpočet

Plnění k
31.12.2018

%plnění

Tř. 1 – daňové příjmy

858

229,01

1087,01

1082,6

99,6

Tř. 2 – nedaňové příjmy

379,5

62,6

442,1

437,3

98,9

Tř. 3 – kapitálové
příjmy
Tř. 4- přijaté dotace

0

52

52

51,6

99,2

60,00

71,1

131,1

131,1

100

Příjmy celkem

1297,5

414,71

1712,21

1702,6

99,4

Tř. 5 – běžné výdaje

1297,5

325,4

1622,9

1588,2

97,9

1011

1011

1010,2

99,9
98,7

Tř. 6 – kapitálové výd.
Výdaje celkem

1297,5

1336,4

2633,9

2598,4

Saldo: příjmy - výdaje

0

-921,69

-921,69

-895,8

Prostředky minulých
let
Financování
celkem

0

921,42

-921,42

-895,8

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a vyvěšeny na elektronické úřední desce.
2) Stavy a obraty na bankovních účtech (tis. Kč)
Běžné účty u ČNB a KB
Počáteční stav
Stav ke konci vykaz. období
Změna stavu
Úvěrový účet u KB
Počáteční stav
Stav ke konci vykaz. období

521,29
357,58
-163,71
0,00
-732,78

3) Hospodářská činnost
Obec Dolní Hradiště nevede hospodářskou činnost.
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Na výkon státní správy
65.400,- Kč
Na volby do EP
29.000,-Kč
Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem
94.400,- Kč.
Nečerpané fin. prostředky 18.480,-Kč na volby do EP byly vráceny na účet krajského úřadu v roce 2020.

5) Informace o hospodaření obce s majetkem v roce 2019
Majetek obce k 31.12.2019
021- stavby
022 - movité věci
028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 - pozemky
069 - dlouhodobý finanční majetek

2 914 576,00
238 000,00
730 673,20
2 974 974,79
203 000,00

Obec v roce 2019:
Provedla úpravu návsi (ozelenění)
Provedla stavební úpravy KD – zateplení stropu sálu a výměnu střešní krytiny
Obec v roce 2019 koupila:
Smaltovaný znak SDH za 8.184,-Kč
Výčepní zařízení Lindr K 40 za 18.353,-Kč
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání hospodaření obce Dolní Hradišti provedly pracovníce Krajského úřadu Plzeňského kraje
Bc. Markéta Čížková a Mgr. Ivana Musilová na základě žádosti Obce Dolní Hradiště podle ustanovení
§ 42, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 29.4. – 7.5.2020.
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je přílohou závěrečného
účtu.
Veškeré přílohy, které jsou součástí závěrečného účtu obce, jsou k nahlédnutí na obecním úřadu
v úředních hodinách a na elektronické úřední desce.
Projednáno a schváleno finančním výborem dne:
Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne:
Vypracoval: Ing. Pavel Šapovalov - starosta

Vyvěšeno dne: 14.5.2020

Sejmuto dne: 30.5.2020

Shodně zveřejněno na elektronické úřední desce.

Ing. Pavel Šapovalov
starosta

