Obec Kurdějov

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Obec Kurdějov

Závěrečný účet za rok 2019
sestavený ke dni 31.12.2019

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů.

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2019
PŘÍJMY

Třída

Skutečnost

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

%

7192239.71

7277400.00

7403900.00

97.14

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

853947.34

704900.00

861900.00

99.08

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

657750.00

0.00

657800.00

99.99

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

121600.00

122600.00

122600.00

99.18

CELKEM PŘÍJMY

8825537.05

8104900.00

9046200.00

97.56

VÝDAJE

Třída

Skutečnost

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

%

5 BĚŽNÉ VÝDAJE

3986447.45

13116100.00

12143900.00

32.83

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

3148337.00

1416700.00

3330200.00

94.54

CELKEM VÝDAJE

7134784.45

14532800.00

15474100.00

46.11

FINANCOVÁNÍ

Třída

Skutečnost

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

%

FINANCOVÁNÍ

-1690752,60

6427900,00

6427900,00

-26,30

Údaje o plnění příjmů a výdajů a dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby
jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ u paní účetní

Obec Kurdějov

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

2) Hospodaření s majetkem
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2019 byla provedena dle příkazu starosty obce
a dle plánu inventur. Inventarizace proběhla ve dnech 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020. Při inventarizaci nebyly
zjištěny žádné nedostatky a inventurní rozdíly.

Počáteční stav
k 1.1.

Změna stavu

Konečný stav
k 31.12

78322.00
296000.00

19151.00
0.00

97473.00
296000.00

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

63591132.82
786108.00
1701335.84

11681.00
0.00
59713.22

63602813.82
786108.00
1761049.06

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky

21784853.81

-429508.35

21355345.46

42350.00
2114755.00

0.00
3233268.00

42350.00
5348023.00

320000.00

0.00

320000.00

5359.00

-2415.00

2944.00

-78322.00
-13574.00

-19151.00
-14808.00

-97473.00
-28382.00

-10260930.40
-463883.00
-1701335.84

-1109630.00
-38436.00
-59713.22

-11370560.40
-502319.00
-1761049.06

Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Materiál
Materiál na skladě
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
Oprávky k ostat.dlouh.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
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Pořízení majetku v roce 2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- KEO4 příjmové agendy………………………………………7691,00
- KEO4 účetnictví…………………………………………......11460,00.
021 Stavby
- vodovodní přípojka………….………………..…….…………5077,00
- vodovodní přípojka……………..………………….………… 6604,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
- bezdrátový telefon………….………………………………….2045,00
- projektor……………………………………………………….17587,00
- reproduktor……………………………………….…………….3506,58
- venkovní vitrína…………………………………….…………23349,00
- betonový odpadkový koš……………………………..……….6151,64
- domek na nářadí…………………………………...…………18400,00
- židle 10 ks……………………………………………………..15190,00
031 Pozemky
- prodej, směna,………………………………………...…….379071,53
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
- ČOV Kurdějov……………………………………………...1806530,00
- sběrný dvůr…………………………………………...…….1426738,00
Vyřazení majetku v roce 2019
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – kanc. stůl, skříňka, tabule OÚ, židle10ks……26516,00
031 Pozemky – prodej směna…………………………………………………………………808579,88
112 Materiál na skladě – sklenice, tur. známky………………………….……………………...2415,00

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Kurdějov za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je přílohou závěrečného účtu.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku…………………………0,30 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku....………………………… 9,53 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku… .0,00 %

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům

Poskytovatel

Účel

Pol.

UZ

Poskytnuto

Čerpáno

Vráceno v roce
2020

SR

Volba do Evropského parlamentu

4111

98348

29000,00

15258,00

13742,00

SR

Výkon státní správy

4112

92600,00

92600,00

0
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5) Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2019
Česká spořitelna - č.účtu: 1382171319/0800…………………………7 339 876,17
Česká národní banka – č.účtu: 94-2417651/0710……………………1 380 006,32

6) Hospodaření příspěvkových organizací. Obec nemá příspěvkové organizace.
7) Tvorba a použití peněžních fondů. Obec nemá zřízeny žádné účelové fondy.
8) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2018. Obec neposkytla žádný finanční
příspěvek a dotaci.
9) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček. Obec nemá úvěry ani půjčky.

Přehled příloh k závěrečnému účtu obce Kurdějov za rok 2019:
1) Fin 2 – 12 M
2) Rozvaha
3) Výkaz zisku a ztráty
4) Příloha
5) Inventarizační zpráva
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
7) Finanční vypořádání dotací

S celým obsahem závěrečného účtu a přílohami je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Kurdějově.
Vyvěšeno na elektronické úřední desce:
Sňato z elektronické úřední desky: po schválení závěrečného účtu za rok 2019
Schváleno zastupitelstvem obce dne:

………………………………
Jaroslav Matýšek
starosta obce

