ZÁVĚREČNÝ ÚČET - za rok 2018
OBCE CHOCNĚJOVICE, IČ 00237906
se sídlem v Chocnějovicích čp.43
(§17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)
Schválen v zastupitelstvu obce dne 26.6.2019, usnesením č.23/2019
Starosta obce: Stand František
Zpracovatel závěrečného účtu, účetní: Tomková Lenka
- Rozpočet na rok 2018 byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 20.12.2017
Účty Obce Chocnějovice:
Účet
BÚ u Komerční banky a.s.,
Ml. Boleslav
BÚ u ČNB
pobočka Praha

Číslo účtu

k 1.1.2018
(Kč)

k 31.12.2018
(Kč)

6329181/0100

1.098.634,18

1.831.770,15

94-8615181/0710

24.360,73

742.732,68

Údaje o plnění příjmů a výdajů ( v Kč):

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Celkem příjmy

Rozpočet
schválený
6.650.293,00
810.798,00
0,00
575.306,00
8.036.397,00

Rozpočet
po změnách
6.898.393,00
1.008.298,00
8.500,00
685.455,65
8.600.646,65

Skutečnost
k 31.12.2018
6.771.102,97
761.468,50
8.280,00
1.395.455,65
8.936.307,12

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje

7.186.397,00
850.000,00
8.036.397,00

8.140.446,65
460.200,00
8.600.646,65

7.394.697,20
88.980,00
7.483.677,20

0,00
0,00

0,00
0,00

1.452.629,92
-1.452.629,92

Saldo příjmů a výdajů
Financování

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze (výkaz FIN 2-12) – 12/2018.
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Přijaté dotace – určené k vyúčtování:
Poskytovatel
MF ČR

Polož
ka
4111

ÚZ

Stanovený účel

98008

4111

98187

Volby prezidenta
republiky
Volby do ZO a
Parlamentu ČR
Lesní
hospodářství
Protipovodňová
opatření

MZe ČR

4116

29014

MŽP ČR

4116

15011

Poskytnuto
(Kč)
42.648,00

Čerpáno
(Kč)
41.764,50

Vráceno
(Kč)
883,50

90.000,00
21.280,00

57.828,00
21.280,00

32.172,00
0,00

487.406,15

487.406,15

0,00

CELKEM
Dotace byly řádně vyúčtovány.
-Dotace (ÚZ 98008) na volby prezidenta republiky byla použita v souladu se směrnicí: MF62970/2013/12 – 1204 ze dne 19.12.2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb.
Dne 10.1.2018 byla poskytnuta záloha na dotaci v částce 42.648,- Kč, čerpáno bylo 41.764,50
Kč, dne 3.5.2018 byla vrácena nespotřebovaná částka 883,50 Kč.
-Dotace (ÚZ 98187) na volby do zastupitelstev obcí a Parlamentu ČR byla použita v souladu
se směrnicí: MF-62970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb. Dne
24.9.2018 byla poskytnuta záloha na dotaci v částce 90.000,- Kč, čerpáno bylo 57.828,- Kč,
dne 17.12.2018 byla vrácena nespotřebovaná částka 32.172,-Kč.
-Dotace (ÚZ 29014) byla poskytnuta Krajským úřadem Středočeského kraje na základě
„Rozhodnutí“ ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, sp.zn.
SZ_067305/2018/KUKS, v částce 21.280,- Kč. Dotace připsána na účet obce dne 17.12.2018.
-Dotace (ÚZ 15011) byla poskytnuta na základě „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace“, identifikační číslo 115D312040238, typ financování Ex post. Dotace se poskytuje
v celkové maximální výši 998.368,35 Kč (2017 – 2018). V roce 2017 byla poskytnuta dotace
v částce 510.962,20 Kč. V roce 2018 byla poskytnuta dotace v částce 487.406,15 Kč a to ve
dvou splátkách - 8.3.2018 částka 262.164,65 Kč a 8.11.2018 částka 225.241,50 Kč.
Závěrečné vyhodnocení akce bude provedeno v roce 2019.
Hospodářská činnost:
Obec nevede hospodářskou činnost.
Stav účelových fondů:
Název
Fond rozvoje bydlení (FRB)

k 1.1.2018 (Kč)
87.533,05

k 31.12.201 (Kč)
0,00

V roce 2018 nebyly poskytnuty žádné půjčky, účet - FRB byl účetně převeden do rozpočtu
obce k 31.12.2018.
Jiné účelové fondy nemá obec zřízeny.

2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chocnějovice:
Přezkoumání hospodaření obce provedl ve dnech 31.10.2018 a 29.5.2019 na základě zákona
č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád), krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Chocnějovice 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.)
Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí
k účtům č.021, č.081, č.192, č.194, č.315, č.901, č.902.
Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění
syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem, např. v případě pozemků stp.č.94,
ppč.380/3, ppč.388/2, ppč.757/2 v kú. Rostkov.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je obsaženo
v příloze.

V Chocnějovicích dne 16.7.2019

Přílohy:
a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (FIN 2-12) za období 12/2018
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
c) Rozvaha k 31.12.2018
d) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
e) Příloha k 31.12.2018
Vzhledem k rozsáhlosti příloh jsou dostupné na elektronické úřední desce obce
a dále k nahlédnutí na obecním úřadě, v úřední dny Po 13-17 hod., St 9-11 hod..
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