Návrh závěrečného účtu Obce Přepeře, IČ 00509311
za rok 2018
( § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
Skutečnost

Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté transfery
Příjmy celkem
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - Výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých let
Financování celkem

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

% plnění ke
schválenému
rozpočtu

% plnění
k upravenému
rozpočtu

1.940.758,59
214.261,30
268.028,28
77.595,00
2.500.643,17
1.415.635,66
382.516,00
1.798.151,66
702.491,51

1.458.00,00
149.800,00
0,00
46.200,00
1.654.000,00
1.419.000,00
235.000,00
1.654.000,00
0,00

1.948.500,00
224.551,00
268.028,28
77.595,00
2.518.674,28
1.665.997,00
382.516,00
2.048.513,00
470.161,28

133,1
143,0
x
168,0
151,2
99,8
162,8
108,7
x

99,6
95,4
100,0
100,0
99,3
85,0
100,0
87,8
149,4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-702.491,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-470.161,28

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
149,4

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové
skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 k 31.12.2018, který je nedílnou přílohou tohoto závěrečného
účtu.
Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost.
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, tyto výkazy
obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.
Stav účelových fondů a finančních aktiv
Obec zřídila Fond obnovy vodohospodářského majetku k 31.12.2018

0,00Kč

Počáteční stav finančních prostředků na běžném účtu k 1.1.2018
Konečný stav finančních prostředků na běžném účtu k 31.12.2018

6.302.925,84Kč
6.998.239,35Kč

Hospodaření příspěvkových a jiných organizací zřízených obcí
Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové ani jiné organizace.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
UZ 98008 dotace na volby prezidenta ČRod všeob.pokladní správy MF ČR
Rozpočet Kč 10.855,- čerpání Kč 10.855,100%
UZ 98187 dotace na volby do Senátu a zastup.obcí od všeob.pokladní správy MF ČR
Rozpočet Kč 18.040,- čerpání Kč 18.040,100%

Dále obec přijala dotaci na výkon státní správy v částce Kč 48.700,-.

100%.

Přijaté finanční dary
Finanční dar od ŠKODA AUTO a.s. na výsadbu stromků

Kč 42.592,-

Poskytnuté finanční dary a příspěvky
Finanční dar pro MŠ Obruby
Finanční dar Knihovně města Ml.Boleslav
Příspěvek na žáky dle smlouvy o spádovosti Město Dolní Bousov
Finanční dar ZO ČZS

Kč 1.000,Kč 1.500,Kč 24.000,Kč 5.000,-

Cenné papíry
V roce 2018 došlo rozhodnutím valné hromady akcionářů České spořitelny k nucenému přechodu akcií
minoritních akcionářů. Z majetku obce bylo vyřazeno 200ks akcií v nominální hodnotě Kč 100,- , související
výnos z cenných papírů činil Kč 265.703,28.
Nemovitý majetek – vše katastr obce Přepeře
Na p.č. 561/1 bylo sjednáno bezúplatné věcné břemeno (obec povinná).
Do majetku obce byly zakoupeny pozemky pč. 122/1, 124 a 562/2.
Obec provedla směnu s doplatkem – rozdělení a sloučení pozemků p.č. 116.
Byl uzavřen dodatek k pachtovní smlouvě na pč. 122/1 a 124 – úplatně a dále nájemní smlouva na část p.č. 496 –
bezúplatně/za údržbu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání hospodaření provedli zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje dne 3.5.2019.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
ÚSC a DSO.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Přepeře za rok 2018 podle par. 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):
Par. 10 odst.. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
- Obec vyplatila chybně poměrnou část odměny za období říjen 2018 u neuvolněných zastupitelů vyjma
starosty a místostarosty,
- Odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva byla poskytnuta přede dnem přijetí usnesení
zastupitelstva, které odměnu stavilo,
- Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce.
Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou závěrečného účtu.

Přílohy:
Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Finanční výkaz obce FIN 2-12 k 31.12.2018
Tento návrh závěrečného účtu je v úplné podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce Přepeře na
www.obec-prepere.cz a nahlédnutí do jeho listinné podoby je možné na obecním úřadě Přepeře.

Vyvěšeno: 28.05.2019
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce Přepeře dne 28.05.2019
Svěšeno: 30.6.2019

