Závěrečný účet obce Kařízek za rok 2018
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018 (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
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
Splátka úvěru
Prostředky
minulých let
Třída 8 –
Financování
celkem

Rozpočet po změnách

Plnění 31. 12. 2018

956,00

960,30

1 104,84

830,00

930,00

929,12

0,00

0,00

0,00

0,00

328,43

328,43

1 786,00

2 218,73

2 362,39

3 775,00

4 207,73

3 763,25

0,00

0,00

0,00

3 775,00

4 207,73

3 763,25

- 1 989,00

- 1 989,00

-1 400,86

0,00

00,00

00,00

1 989,00

1 989,00

1 400,86

1 989,00

1 989,00

1 400,86

Plné členění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
Fin2-12 M k 31. 12. 2018, který je nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu.

Hospodářská činnost obce
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
Údaje o hospodaření s majetkem
Obec za rok 2018 nepořídila ani nevyřadila žádný majetek. Stavy majetku
tedy zůstávají stejné jako v roce 2017.
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Bankovní účty a pokladna
231 – Běžný účet (Komerční banka a ČNB) stav k 31. 12. 2018
2 122,26 tis. Kč
261 – Pokladna stav k 31. 12. 2018
2,18 tis. Kč
Tvorba a použití fondů
Obec netvoří žádné fondy.
Hospodaření zřízených právnických osob
Obec nezřizuje žádné právnické osoby.
Hospodaření založených právnických osob
Obec nezaložila žádné právnické osoby.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů,
obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům
Poskytovatel

Účel
Výkon st.
správy
Volby
Prezident
Volby
Zastupitelstvo
Oprava
místní
komunikace

VPS SR
VPS SR
VPS SR
Plzeňský kraj

Obdrženo

Vratka

57,80 tis. Kč

0,00 tis. Kč

22,53 tis. Kč

12,31 tis. Kč

45,00 tis. Kč

29,82 tis. Kč

200,00 tis. Kč

0,00 tis. Kč

Hospodaření dalších osob
⦁

finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu obce za rok 2018
Příjemce
Občané obce
Kařízek

Účel
dary k jubileím

Polygon

členský
příspěvek
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Poskytnuto
8,00 tis. Kč
5,98 tis. Kč

SDH

členský
příspěvek

1,00 tis. Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání hospodaření za rok 2018 provedly zaměstnankyně Krajského
úřadu Plzeňského kraje dne 16. 5. 2019. Při přezkoumání nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí
roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2018
dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kařízek za rok 2018
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kařízek za rok 2018
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004
Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kařízek za rok 2018
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,15 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

1,11 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku

0,00 %
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Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový.
„Ověřily jsme poměr dluhu 0 % ÚSC Kařízek k průměru jeho příjmů za
poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost. Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem
tak, abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru.
Dluh ÚSC Kařízek nepřekročil
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Při ověření bylo
zjištěno, že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je
nulový.“

Celá zpráva o výsledku přezkoumání obce za rok 2018 je nedílnou
součástí návrhu závěrečného účtu.
úřední deska
vyvěšeno: 25.06.2019
sejmuto: 30.06.2020
elektronická úřední deska
vyvěšeno: 25.06.2019
sejmuto: 30.06.2020
Elektronicky zveřejněno včetně výkazu Fin2-12M k 31. 12. 2018 a Zprávy o
výsledku přezkoumání za rok 2018, které tvoří nedílnou součást návrhu
závěrečného účtu
za rok 2018.
Po schválení zastupitelstvem obce se z Návrhu zavěřeného účtu stává
Schválený závěrečný účet obce Kařízek za rok 2018.
Zpracoval: Miroslav Berka, www.563.cz
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