Závěrečný účet obce VLČKOV za rok 2018
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů(údaje
za rokjsou
2017
v tis. Kč)

Popis
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo:Příjmy - výdaje
Třída 8 – financování -

Schválený Upravený
rozpočet
rozpočet

% plnění k
uprav.
Skuteč- nost rozpočtu

1669,5
91,5
0,0
83,8
1844,8
1388,0
680,0
2068,0
223,2

1669,5
96,5
0,0
138,8
1904,8
1730,8
397,2
2128,0
223,2

1493,4
99,0
0,0
138,8
1731,2
1433,8
126,0
1559,8
171,4

89,45
102,6
100
100
91,0
82,84
31,7
73,3
X

0,0

225,0

-171,4

X

Finanční prostředky na běžném účtě k 1.01.2018 1.270.235,30
Finanční prostředky na účtě u ČNB k 1.01.2018 196.484,43
Finanční prostředky na účtech celkem k 1.01.2018 1.466.719,73
Finanční prostředky na běžném účtě k 31.12.2018 1.337.779,98
Finanční prostředky na účtě ČNB k 31.12.2018 310.195,23
Finanční prostředky na účtech celkem k 31.12.2018 1.647.975,21
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění

rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze FIN 2-12.
2. Obec neúčtuje o hospodářské činnosti.
3. Účelové fondy obec nemá.
4. Příspěvkové organizace v obci nejsou.
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a státním rozpočtům
veřejné úrovně.
Přijaté dotace - obec získala v rámci souhrnných dotačních vztahů celkem 138.846
na činnost místní správy 60.900,- Kč
na kulturní slavnost Putování za studánkam 25.000,- Kč.
na volby prezidenta 22.946,- Kč
na volby do místních zastupitelstev - 30.000,- Kč
Dotace na Studánky , výkon státní správy byly vyčerpány v plné výši, dotace na volby
vyčerpáno 26.705,- , částka 26.241,- vrácena zpět KÚ v 2/2019.
6 Výsledek hospodaření ze rok 2018
Výsledek hospodaření skončil přebytkem 171.400,-, který bude použit v následujícím roce
na investici- byty

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání hospodaření provedli na základě naší žádosti
kontroloři Krajského úřadu Pardubického kraje paní Martina Šiborová a paní Mgr. Simona Bublová
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
dne : 24.4.2019.

Závěr kontroly : Při přezkoumání hospodaření obce Vlčkov za rok 2018 byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru
podle § 10 odst. 3, písm. b) zákona č.420/2004 Sb.
Členovi obecního zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rpzporu se zákonem v nižší výši než stanoví nařízení vlády č. 318/2017 Sb..
Bude doplaceno ve výplatě za měsíc duben 2019.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
je součástí ZÚ

V příloze závěrečného účtu jsou: Výkaz FIN 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha
účetní závěrky a zápis o přezkoumání hospodaření ze dne : 24.4.2019
Návrh závěrečného účtu byl vystaven od 25.4.2019 do 16.5.2019
Zastupitelstvo obce schválilo závěrený účet s výhradou dne 16.5.2019

Zveřejnění v úplném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření - na webu www.vlckov@cz
umožňujícím dálkový přístup bylo ve dnech 16.5.2019 - 30.6.2020
Zveřejněna na úřední desce byla zpráva o výsledcích prozkoumání hospodaření
ve dnech 16.5.2019 - 30.6.2020

Znění v listinné podobě k nahlédnutí je uloženo na Obecním úřadě ve Vlčkově.

