Závěrečný účet obce za rok 2018
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů)
Údaje o obci:
Adresa: Obec Schořov, Schořov čp. 18, 286 01 Čáslav
Tel. spojení: 739222073
E-mailová adresa: podatelna@schorov.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 112640950/0300
Počet obyvatel k 31.12.2018: 80
Počet členů zastupitelstva v roce 2018: 5
V roce 2018 pracoval finanční i kontrolní výbor.
Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem
IS KEO Česká Lípa.
Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 činil 1.217.240,00 Kč
Skutečnost k 31.12.2018 činila
Z toho třída l - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté transfery

1.689.989,33 Kč
1.107.214,43 Kč
95.346,90 Kč
0,00 Kč
487.428,00 Kč

Příjmy po úpravě rozpočtu byly splněny na 123,20 %
Schválený rozpočet výdajů na rok 2018 činil 1.248.320,00 Kč
Skutečnost k 31.12.2018 činila
Z toho třída 5 – běžné výdaje
třída 6 – kapitálové výdaje

1.462.394,72 Kč
1.339.584,72 Kč
112.810,00 Kč

Výdaje po úpravě rozpočtu byly splněny na 106,87 %
Schválený rozpočet financování na rok 2018 činil 3.450,00 Kč
Skutečnost k 31.12.2018 činila

3.450,00 Kč

Rozpočtové hospodaření
Rozpočet obce byl schválen ZO dne 05.12.2017, na straně příjmů ve výši 1.217.790,- Kč,
na straně výdajů ve výši 1.213.790,- Kč a financování ve výši 3.450,- Kč. Během roku
zastupitelstvo obce schválilo postupně 6 rozpočtových opatření. Opatření měnila výši
rozpočtu na straně příjmů i výdajů.
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 6

schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO

22.03.18
10.07.18
13.09.18
06.11.18
04.12.18
27.12.18
1

usnesení 11/18
usnesení 16/18
usnesení 21/18
usnesení 23/18
usnesení 31/18
usnesení 38/18

Rozpočet příjmů byl během roku povýšen o 154.552,- Kč. Jednalo se především o daňové
příjmy ve výši 50.582,- Kč, přijatá dotace na VPP ve výši 75.000,- Kč, přijatá dotace na volby
do ZO ve výši 10.049,- Kč a volby prezidenta ČR ve výši 10.679,- Kč a další drobná zvýšení.
Výdaje vzrostly o 154.552,- Kč. Jednalo se o navýšení výdajů na volby ve výši 20.728,- Kč
a navýšení výdajů na funkční odměnu starostovi obce ve výši 130.000,- Kč a další drobná
navýšení.
Rozbor zadlužení obce:
Zůstatky účtu k 31.12.2018
ČSOB, a.s.
1.326.191,95 Kč
ČNB Praha
415.556,97 Kč
Výsledek hospodaření
V roce 2018 měla obec zisk po zdanění ve výši 269.470,65 Kč. Celkové náklady činily
1.084.317,72 Kč a celkové výnosy 1.353.788,37 Kč. Rozdíl oproti rozpočtovým příjmům
a výdajům je způsoben tím, že do nákladů a výnosů se neúčtují investiční příjmy a výdaje.
Majetek obce
Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2018 je brutto 16.910.715,77
Kč, netto (bez odpisů) 14.601.951,05 Kč. V průběhu roku byl navýšen majetek vedený
na podrozvaze o 2.655,00 Kč za nákup domovní poštovní schránky a 2ks mobilních telefonů.
Zároveň byl majetek evidovaný na podrozvaze ponížen o vyřazenou rychlovarnou konvici
ve výši 555,00 Kč.
Stav aktiv a pasiv po závěrečných zápisech je 16.398.312,72 Kč.
Obec nemá zřízeny žádné fondy.
Součástí závěrečného účtu obce je výkaz hodnocení plnění rozpočtu obce, rozvaha, výkaz
zisku a ztráty a příloha.
Další součástí závěrečného účtu obce je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Schořov za rok 2018, které proběhlo dne 08.02.2019 a bylo provedeno Krajským úřadem
Středočeského kraje, odborem finanční kontroly, na základě žádosti starosty obce.
Závěr: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
v platné znění)
Závěrečný účet obce za rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne
05.03.2019.
Vyvěšeno: 06.03.2019
Jan Nešpor
předseda finančního výboru
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