Závěrečný účet obce Všenice za rok 2019 - Schválený
V souladu s §43 zákona 128/200Sb o obcích a §17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů zveřejňujeme návrh závěrečného účtu společně se
zprávou o přezkoumání hospodaření. Obec Všenice hospodařila v roce 2019 podle rozpočtu
schváleného zastupitelstvem obce Všenice dne 17.12.2018

1.) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce Všenice za rok 2019
Výkaz FIN 1-12M – Plnění rozpočtu k 31.12.2019
Příjmy celkem
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

3.576.000,00Kč

5.854.156,00Kč

Plnění
5.857.248,20Kč

%RS

%RU

163,79

100,05

%RS

%RU

154,63

94,46

Výdaje celkem
Rozpočet schválený
3.576.000,00Kč

Rozpočet upravený
5.854.156,00Kč

Plnění
5.529.723,96Kč

2.)Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (údaje jsou v tis.Kč)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

%RS

%RU

Příjmy
Tř.1 – Daňové příjmy
Tř.2 – nedaňové příjmy
Tř.3 – Kapitálové příjmy
Tř.4 – Přijaté transfery

3.105
403
000
68

3.622,2
402,2
46,2
1.783,6

3.623,00
404,5
46,2
1.783,6

116,68
100,38
0,00
2.622,97

Celkem příjmy

3.434

5.854,2

5.857,3

163,79

100,05

Příjmy po konsolidaci

3.434

5.854,2

5.857,3

163,79

163,79

Tř.5 – Běžné výdaje
Tř.6 – Kapitálové výdaje

2.807
769

3.041,2
2.813

2.716,7
2.813

96,78
365,8

Celkem výdaje
Výdaje po konsolidaci

3.576
3.434

5.854,2
4.226,9

5.529,7
4773,1

100,02
100,58
100,00
100,00

Výdaje

154,63
154,63

89,33
100,00

94,46
94,67

Během roku 2019 bylo uskutečněno celkem 6 Rozpočtových opatření 1/2019 - 6/2019.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) a v podrobném
návrhu Závěrečném účtu roku 2019, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední

desce, ale jsou k dispozici na webových stránkách obce www.vsenice.cz a v sídle obecního
úřadu v úředních hodinách.

3.)Stav peněžních prostředků na účtě:
K 31.12.2019

2.337.742,82 Kč

Česká spořitelna a.s.

K 31.12.2019

1.145.079,80 Kč

ČNB

K 31.12.2019

63.150,00 Kč

Celkem k 31.12.2019 Kč

Pokladna

3.545.972,62 Kč

Obec Všenice nebyla v roce 2019 příjemcem žádného úvěru ani půjčky.

4.)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 1.783.620,00-Kč. Rozpis přijatých dotací
a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně ve
stanovených termínech vyúčtovány.
Poskytovatel

MZe ČR

KÚPK

Účel

Příspěvek na obnovu,
zajištění a vých.
porostů

ÚZ

29014

Položka

Poskytnutá
částka

4116

Čerpáno

13.200,00Kč
13.200,00Kč

Výkon státní správy

4112

65.400,00Kč
65.400,00Kč

MZe ČR

Finanční příspěvek na
ochranu lesa

KÚPK

Autobusové zastávky

KÚPK

Volby EP

29029

98348

4116

1.120,00 Kč

4222

1.500.000,00Kč 1.500.000,00Kč

4111

1.120,00 Kč

29.000,00Kč
14.351,00Kč

KÚPK

Variantní studie
odkanalizování obce

Úřad práce

Aktivní politika
zaměstnanosti pro obce

KÚPK

Věcné prostředky JSDHO

13101

4122

25.000,00Kč

25.000,00 Kč

4116

120.000,00Kč

120.000,00Kč

4122

29.900,00Kč

29.900,00Kč

Přidělená dotace na volby do EP byla vyčerpána ve výši 14.351,-Kč , ostatní přidělené
dotace byly vyčerpány v plné výši.

5.) Majetek obce k 31.12.2019
Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Změna stavu

Konečný stav k 31.12

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

82416.60

14628.00

97044.60

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

330820.00

0.00

330820.00

15942498.02

3862818.66

19805316.68

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí

246051.00

16670.30

262721.30

1045464.25

77703.20

1123167.45

7362849.50

-103.20

7362746.30

1100684.00

-1043310.00

57374.00

20000.00

0.00

20000.00

Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku

-82416.60

-14628.00

-97044.60

Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku

-145828.00

-16560.00

-162388.00

-4906183.00

-991731.00

-5897914.00

-93324.00

20714.00

-72610.00

-1045464.25

-77703.20

-1123167.45

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

6.) Výsledek hospodaření k 31.12.2019
Hlavní činnost – zisk před zdaněním ve výši

1.028.835,02,-Kč

Obec Všenice nemá hospodářskou činnost.
Obec Všenice nemá žádné účelové fondy.

7.)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všenice za rok 2019
Přezkoumání hospodaření provedla Radka Fodorová – kontrolor pověřený řízením
přezkoumání a Leona Černá - kontrolorky Krajského úřadu PK ,odbor ekonomický.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004Sb.,o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 13.2.2020
v sídle Obecního úřadu ve Všenicích.
B. Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Všenice:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Všenice za rok 2019 je
součástí závěrečného účtu obce Všenice a je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

8.) Návrh usnesení k závěrečnému účtu: Zastupitelstvo projednalo Návrh závěrečného
účtu obce k 31.12.2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
Ostatní přílohy, tvořící Návrh závěrečného účtu, které z důvodu rozsahu nejsou
vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu a na webových
stránkách obce:
- účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Luděk Kuška, starosta

Vyvěšeno elektronicky:

22.4.2020

Sejmuto:

