ZÁVĚREČNÝ ÚČET - za rok 2019
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 26.6.2020, usnesením č.32/2020.
Starosta obce: Stand František
Zpracovatel závěrečného účtu, účetní: Tomková Lenka
- Rozpočet na rok 2019 byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 27.3.2019
Účty Obce Chocnějovice:
Účet
BÚ u Komerční banky a.s.,
Ml. Boleslav
BÚ u ČNB
pobočka Praha

Číslo účtu

k 1.1.2019
(Kč)

k 31.12.2019
(Kč)

6329181/0100

1.831.770,15

4.477.131,22

94-8615181/0710

742.732,68

876.901,48

Údaje o plnění příjmů a výdajů ( v Kč):

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Celkem příjmy

Rozpočet
schválený
6.917.200,00
645.000,00
0,00
74.600,00
7.636.800,00

Rozpočet
po změnách
7.261.930,00
796.816,00
940,00
140.185,83
8.199.874,83

Skutečnost
k 31.12.2019
7.146.067,75
562.205,00
940,00
436.185,83
8.145.399,08

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje

6.436.800,00
1.200.000,00
7.636.800,00

7.259.871,83
940.000,00
8.199.871,83

4.992.265,41
386.609,80
5.378.875,21

0,00
0,00

0,00
0,00

2.766.523,87
-2.766.523,87

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) – 12/2019.
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Přijaté dotace – určené k vyúčtování:
Poskytovatel
MF ČR
KÚ Stř.kraje
Obec
Neveklovice
Obec
Mohelnice
n.J.
CELKEM

ÚZ

Polo
žka
4111
4116

98348
29014

4121

-

4121

Stanovený účel
Volby EP
Lesní
hospodářství
Zabezpečení požární
ochrany v obci
Zabezpečení požární
ochrany v obci

Poskytnuto
(Kč)
58.000,00
1.700,00

Čerpáno
(Kč)
39.885,83
1.700,00

Vráceno
(Kč)
18.114,17
0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

83.700,00

65.585,83

18.114,17

-

Použité zkratky: MF ČR - ministerstvo financí České republiky
KÚ Stř.kraje - Krajský úřad Středočeského kraje
Dotace byly řádně vyúčtovány.
-Dotace (ÚZ 98348) na volby do Evropského parlamentu byla poskytnuta na základě
„Rozhodnutí“ o poskytnutí dotace čj. MF-7779/2019/1201-3 ze dne 16.4.2019.
-Dotace (ÚZ 29014) byla poskytnuta Krajským úřadem Středočeského kraje na základě
„Rozhodnutí“ ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích,
reg. č. ž. 663/LP/2019-K102.
-Dotace (položka 4121) byly poskytnuty na základě „Smlouvy o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany v obci Neveklovice a Mohelnice n.J.

Hospodářská činnost:
Obec nevede hospodářskou činnost.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chocnějovice:
Přezkoumání hospodaření obce provedl ve dnech 19.9.2019 a 29.4.2020 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.
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Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Chocnějovice za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona
č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§10 odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.)
C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za
předcházející roky.
•Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a) a b).
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je obsaženo
v příloze.
Přílohy:
a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (FIN 2-12) za období 12/2019
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
c) Rozvaha k 31.12.2019
d) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
e) Příloha k 31.12.2019
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..

V Chocnějovicích dne 8.7.2020
Za Obec Chocnějovice
Starosta: František Stand
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