Návrh závěrečného účtu Obce Městečko
za rok 2018
(plnění rozpočtu, finanční vypořádání dotací, výsledky přezkoumání hospodaření obce)

1. Ú V O D
Závěrečný účet obce Městečko obsahuje hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2018 a to
jak příjmové, tak výdajové části, dále obsahuje výsledky přezkoumání hospodaření obce za
rok 2018 a závěry finančního vypořádání k ostatním veřejným rozpočtům, další přílohou jsou
tabulky příjmů a výdajů přímo zpracované účetním programem KEO-W, finanční a účetní
výkazy k 31. 12. 2018.
Přebytkový rozpočet obce na rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne
20. 12. 2017.
Před jednáním zastupitelstva byl řádně vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě
v období od 29. 11. 2017 do 20. 12. 2017.

2. P Ř Í J M Y
Plánované příjmy obce činily 6.148.930,- Kč.
Předpokládané příjmy rozpočtu byly v průběhu roku navýšeny především dotacemi a
navýšením u položek rozpočtového určení daní, rozpočtovými opatřeními byly upraveny na
7.339.255,60,- Kč, , ale skutečné plnění bylo od počátku roku ve výši 7.846.681,32 Kč, což je
127,61 % schváleného rozpočtu.
Celkově z toho činily:
daňové příjmy
6.630.142,54 Kč (tyto příjmy jsou tvořeny
především odvodem daní daňových poplatníků, objem těchto příjmů nemůže obec nikterak
ovlivnit. Dále pak jsou tvořeny daňovými příjmy vlastními, tedy u místních a správních
poplatků, dále např. odvody z loterií a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo
zemědělského půdního fondu)
nedaňové příjmy
405.433,14 Kč (tyto příjmy jsou plněny především
z příjmů za nájemné z bytů, pronájem pozemků, za hrobová místa, vodné, sběr a svoz
komunálních odpadů a příspěvky za třídění odpadu od firmy EKOKOM apod.)
kapitálové příjmy
95.460,- Kč (tvoří příjmy z prodeje
nemovitého majetku obce a pozemků)
přijaté dotace
715.645,64 Kč (zde jsou zahrnuty zejména dotace
od státu na správní činnost, podpora zaměstnanosti, dotace na volby, nákup zařízení do
obecní knihovny a opravu hřbitovní zdi)
V převážné míře jde o finanční prostředky, které jsou poskytovány přísně účelově a navíc
podléhají finančnímu vypořádání.
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3. V Ý D A J E
Rozpočtové výdaje pro rok 2018 byly schváleny ve výši 5.994.646,- Kč a v průběhu roku
byly rozpočtovými změnami upraveny do výše 8.106.121,64 Kč, ale skutečně čerpány byly
nakonec jen do výše 6.096.393,92 Kč, což je 101,70 % schváleného rozpočtu.
Během roku byla dodržována rozpočtová kázeň, čerpání jednotlivých kapitol bylo v souladu
se schválenými rozpočtovými opatřeními. Tato opatření schvalovalo dle zákona č. 250/2000
Sb. zastupitelstvo obce rozpočtovými opatřeními č. 1 - 9. Navýšení rozpočtu, převážně
zařazení dotací do rozpočtu, schvalovalo též zastupitelstvo obce (výjimkou jsou dvě změny
rozpisu rozpočtu do výše 10.000,- Kč, které měl v pravomoci schválit starosta a poté dal na
vědomí zastupitelstvu). Po volbách do zastupitelstva došlo ke zvolení nového uvolněného
starosty a tím i k úpravě jeho pravomocí při schvalování rozpočtových změn, což schválilo
zastupitelstvo na svém prvním zasedání. Proto již poslední rozpočtovou změnu č. 9 mohl
schválit starosta obce. Jednotlivá odvětví byla vedena k účelovému využívání svěřených
finančních prostředků a jejich čerpání bylo průběžně kontrolováno.
Výkaz o plnění rozpočtu je založen v účetnictví obce a k dispozici k nahlédnutí v účtárně
obce.
Hospodářský výsledek obce v hlavní činnosti činil k 31. 12. 2018 z Výkazu zisku a ztráty zisk
283.336,10 Kč, což bude projednáváno zastupitelstvem obce na květnovém zasedání.
Hospodářský výsledek obce v hospodářské činnosti (VHČ) činil k 31. 12. 2018 z výkazu
zisku a ztráty zisk 29.123,45 Kč. V průběhu roku 2018 došlo ke zrušení vedlejší hospodářské
činnosti.
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha vydané k 31.12. 2018 jsou založeny v účetnictví
obce.

4. I N V E N T U R A A D L O U H O D O B Ý M A J E T E K
Fyzická a dokladová inventura veškerého hmotného i nehmotného majetku vedeného
v Rozvaze i na podrozvahových účtech a inventura dokladová příslušných účtů proběhla ve
dnech 3. 12. 2018 až 10. 1. 2019. Inventuru provedla komise jmenovaná starostou obce a
předložila zastupitelstvu Inventarizační zprávu, ze které vyplývá, že nebyly zjištěny žádné
inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly.
V roce 2018 nedošlo k žádnému významnému investičnímu nákupu nebo zhodnocení
nemovitého majetku. Jako nedokončený DHM je vedena dokumentace k akci revitalizace
návsi zatím ve výši 141.497,27 Kč a bude zde ponechána, dokud bude v platnosti stavební
povolení.
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V roce 2018 došlo k prodeji těchto pozemků: p. č. st. 197 o výměře 172 m2 za 17.200,- Kč
paní Fronkové, p. č. 213/7 o výměře 1900 m2 za 76.160,- Kč manželům Pokorným a p. č. st.
298 o výměře 7 m2 paní Jandové a p. Solarovi. Na základě dohody o narovnání byl převeden
pozemek p. č. 312/13 o výměře 568 m2 paní Fronkové. Všechny tyto záměry o prodeji byly
řádně vyvěšeny na úřední desce i webových stránkách obce požadovaný počet dní.
V dubnu 2013 byl přijat neinvestiční úvěr od ČS Rakovník ve výši 892.738,- Kč na
modernizaci veřejného osvětlení, úvěr bude splacen v únoru 2019, měsíčně splácíme 12.857,Kč.

5. P O H L E D Á V K Y ,

ZÁVAZKY

Celkově jsou účetní pohledávky obce k 31. 12. vyčísleny v Rozvaze výkazu účetnictví, na
částku 1.319.877,- Kč. Největší částku činí záloha na transfer ve výši 1.147.000,- Kč
poskytnutá na základě vyvěšené veřejnoprávní smlouvy sdružení Vodaqua Karlovy Vary na
projektovou dokumentaci přípojek. Dále jsou zde zahrnuty poskytnuté provozní zálohy na
odběr elektřiny ve výši 52.850,- Kč a na nákup pelet na celé topné období ve výši 83.664,Kč, uhrazená soudní jistina 10.000,- Kč Okresnímu soudu v Rakovníku.
Další pohledávky se týkají nájemného z obecního bytu ve výši 3.335,Kč a pohledávka ke společnosti v likvidaci EPK za nezaplacení zálohy vzniklé vyúčtováním
elektrické energie ve výši 23.028,- Kč, u které jsme začali tvořit opravnou položku.
K vymáhání pohledávek jsou činěna opatření formou zasílání upomínek.
Krátkodobé závazky obce činily celkově k 31. 12. 247.119,- Kč, což jsou nevyplacené mzdy,
sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, daň z příjmu za měsíc prosinec 2018, vůči
dodavatelům vedeme závazek ve výši 235,- Kč, který byl uhrazen začátkem ledna 2019, na
dohadném účtu jsou z důvodu časového rozlišení vedeny náklady na elektřinu ve výši
52.850,- Kč a částka 41.832,- Kč jako rozlišení nákladů na pořízení peletek na celé topné
období 2018 – 2019.
Dlouhodobé závazky činily díky přijatému úvěru z roku 2013 (rozepsáno u bodu 4) 18.462,Kč.

6. Z Ř Í Z E N Á P O - M Š M Ě S T E Č K O
Dle schváleného rozpočtu byla MŠ Městečko poskytnuta v roce 2018 neinvestiční dotace
na provoz ve výši 200.000,- Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši, výdaje nekryté
příspěvkem obce byly na základě doporučení zastupitelstva hrazeny z rezervního fondu MŠ. .
Řádné vyúčtování dotace bylo ředitelkou předloženo 13. 7. 2018 a 3. 1. 2019. Každé čtvrtletí
v roce 2018 byly předkládány ke kontrole kontrolnímu výboru obce finanční i účetní výkazy
(FIN 2-12, ROZVAHA, PŘÍLOHA a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY). Všechny kontroly
proběhly se závěrem bez výhrad.
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Majetek svěřený MŠ k hospodaření vede obec na podrozvahovém účtu 909.000. Doklady
potřebné pro provedení inventury byly ředitelkou doloženy ve stanoveném termínu. Vyplývá
z nich, že v roce 2018 došlo k vyřazení opotřebovaného majetku ve výši 51.882,10 Kč
(soubor filtrů, počítač a video) a pořízení majetku nového: kuchyňský robot (7.298,- Kč),
didaktická pomůcka (3.400,- Kč), kryt na pískoviště (3.110,- Kč) a notebook (15.246,- Kč).
Účetní závěrka mateřské školky za rok 2018 byla schválena zastupitelstvem dne 29. 4. 2019
usnesením č. 04/19. Výsledkem hospodaření v loňském roce byl zisk ve výši 3.128,90 Kč,
který byl v celkové výši na doporučení zastupitelstva převeden do rezervního fondu.

7. F I N A N Č N Í V Y P O Ř Á D Á N Í D O T A C Í
V roce 2018 byla obci poskytnuta dotace ze Středočeského kraje na výkon státní správy
(88.200,- Kč).
V tomto roce jsme také obdrželi dotaci na úhradu nákladů spojených s konáním volby
prezidenta ČR ve výši 19.108,- Kč a dotaci na volby do zastupitelstva obce ve výši 17.837,64
Kč.
Z úřadu práce jsme využili dotaci na podporu zaměstnanosti (120.000,- Kč).
Z fondu kultury Středočeského kraje jsme použili dotaci na pořízení potřeb a pomůcek pro
obecní knihovnu ve výši 40.000,- Kč, kdy byla spoluúčast obce 18.785,- Kč. Byl nakoupen
policový a výstavný systém, dva psací/PC stoly a notebook s monitorem.
Z Ministerstva zemědělství ČR jsme dostali dotaci 430.500,- Kč na opravu hřbitovní zdi a
kaple, kde se obec podílela částkou 184.500,- Kč.
Všechny tyto dotace byly použity v celém objemu a vyčerpány k 31. 12. 2018. Byly přísně
účelově vázány a čerpány dle závazných ukazatelů.
Finanční vypořádání příslušných dotací proběhlo dle stanoveného termínu KÚ Středočeského
kraje, tj. k 30. 1. 2019 (tabulky čerpání jsou založeny v účetnictví obce).
Z rozpočtu obce byly v roce 2018 poskytnuty dotace na provoz spolků SK Ohnivec Městečko
(100.000,- Kč) a O.D.S. Městečko (40.000,- Kč). S oběma spolky byla uzavřena smlouva o
poskytnutí dotace na celoroční činnost dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.
Vyúčtování dotací spolu s přehledem použití poskytnutých finančních prostředků bylo
předáno obci k 31. 12. 2018. Kontrola proběhla se závěrem bez výhrad. Tento rok byla
poskytnuta dotace Vodohodpodářskému sdružení obcí Karlovy Vary ve výši 1.147.000,- Kč
na akci „Městečko-vodovodní a kanalizační přípojky-projektová dokumentace“, která ještě
nebyla dokončena, proto nedošlo k závěrečnému vyúčtování dotace.
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8. P Ř E Z K O U M Á N Í H O S P O D A Ř E N Í O B C E
Přezkoumání hospodaření obce proběhlo ve dnech 7. 9. 2018 a 3. 5. 2019 na základě
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly se
závěrem přezkoumání § 10 odst. 3 písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (viz zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření).
Na základě této zprávy se doporučuje vyslovit závěr s hospodařením za rok 2018 v souladu
s ustanovením § 17 odst. 7 písmeno a) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, tj.
souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

V Městečku dne 6. 5. 2019
……………………………………
Jaroslav Jirásek
starosta Obce Městečko

Vyvěšeno: 6. 5. 2019
Sejmuto:

