Návrh závěrečného účtu obce Felbabka za rok 2018
( § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Údaje o obci:
Adresa: Obec Felbabka, Felbabka 79, 26801 Hořovice
IČO: 00233226
Číslo účtu a stav financí k 31.12.2018 OÚ KB č.ú. 10620131/0100
HČ KB č.ú. 51-4837257/0100
OÚ ČNB č.ú. 94-3818131/0710
Pokladna OÚ
Pokladna HČ
Telefon: 311 512 352, 602 356 882
e-mail: obec.felbabka@quick.cz

3641259,12 Kč
106390,61 Kč
554753,- Kč
18728,- Kč
19282,- Kč

Počet obyvatel k 31.12.2018: 287
Počet členů zastupitelstva obce: 7
Počet veřejných zasedání: 7
V roce 2018 pracovaly finanční a kontrolní výbory.

Rozpočtové hospodaření
Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2018 zastupitelstvo schválilo na veřejném
zasedání dne 21.12.2017 v částce na straně příjmů a výdajů 2722000,-K č.
Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 12 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 2018 (údaje jsou v tis.Kč)

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přjaté dotace, převod ČNB
Třída 4 - převod pokladen
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 5 - převod mezi pokladny
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - Výdaje
Třída 8 - Financování
prostředky minulých let
Financování celkem

schválený rozpočtová upravený plnění k
rozpočet opatření
rozpočet
31.12.
2633
735
3368
3369
35
70
105
105
0
0
0
0
54
317
371
371
0
0
0
110
2722
1122
3844
3955
2297
0
425
2722
0

23
0
331
354

2320
0
756
3076

2318
110
756
3184
771
771
-771

% plnění k
upravenému
rozpočtu

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 – hlavně DPH.
K překročení nedaňových příjmů přijaté finanční dary, služby
Kapitálové příjmy – nejsou
Běžné výdaje – byly překročeny – nákup drobného majetku, nákup služeb, opravy,
Kapitálové výdaje – vodovod platba fa z úvěru, vrata hasičovna, územní plán

2) Hospodářská činnost obce
Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
− Vodohospodářská činnost – vodné + stočné
Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti
k 31.12. 2018 činil - ztráta 102tis. Kč. Ztráta vznikla na základě větších oprav, služeb vodovodu
a ČOV. V letošním roce obec financovala HČ provoz svými prostředky ve výši 150 tis.Kč
Výkaz zisku a ztrát je možno doložit k nahlédnutí na obecním úřadě.

3) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
název

finanční dar

dotace dle smlouvy
45 000,00 Kč

TJ Felbabka
zájmové skupiny,spolky
- klub turistů Felbabka
- včelaři
- svaz neslyšících Hořovice
- svaz tělesně postižený Hořovice
Domov Na Výsluní Hořovice
Asociace TOM ČR

1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč

10 000,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč

4) Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace a neinvestiční transfery do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 310112,- Kč. Rozpis
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně
vyúčtovány.

poskytovatel ÚZ
střed.kraj
střed.kraj
střed.kraj

celkem

účel

98008 volby - prezident
98187 volby - ZO
806 dotace - trakturek

položka rozpočet
4111
4111
4222

čerpání

15 277,00 Kč
12 835,00 Kč
282 000,00 Kč

15 277,00 Kč
12 835,00 Kč
282 000,00 Kč

310 112,00 Kč

310 112,00 Kč

%
100,00
100,00
100,00

5) Majetek v tis. Kč
název
018 - Drobný dlouh.nehm.majetek
019 - Ost.dlouh.nehm.majetek
021 - Stavby
028 - Drobný hmotný majetek
022 - Stroje, doprav.prostředky
031 - Pozemky
041 - Nedokončený nehm.majetek
042 - Nedokončený hmotný majetek

celkem

018
019
021
022
028
031
041
042

–
–
–
–
–
–
–
–

změny

k 1.1.

k 31.12.

65,60
127,00
42432,60
1283,40
1682,00
339,00
65,70
161,90

0,00
132,40
0,00
369,00
113,50
0,00
-65,70
93,60

65,60
259,40
42432,60
1652,40
1795,50
339,00
0,00
255,50

46157,20

642,80

46800,00

0
vyřazení územního plánu a zařazení nového územního plánu
0
traktůrek
nábytek, sítě, dopr. zrcadlo, skákací hrady, provzdušňovací válec
0
vyřazení územního plánu
nový vrt

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři pověřeným řízením přezkoumání – Marcela
Polánková
kontroloři – Ing. Petr Matoušek (24.9.2018)
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 24. 9. 2018 a
17. 4. 2019.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Felbabka 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.)
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou
k závěrečnému účtu.
Felbabka dne:
Předkládá:
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 s výhradou a
přijímá nápravná opatření.
Vyvěšeno:
Sejmuto:

