Obec Radkovy
IČO: 69649740
Sídlo: Radkovy 38

Závěrečný účet obce Radkovy za rok 2019 (schválený)
(zpracovaný na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů)
1. Úvod
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) upravuje tvorbu, postavení a funkce
rozpočtů územních samosprávných celků a svazků obcí, stanoví pravidla hospodaření
s finančními prostředky ÚZC a svazků obcí. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu –
příjmů a výdajů ve zjednodušené formě a v plném členění podle rozpočtové skladby.
2. Údaje o plnění rozpočtu – zjednodušená forma
Tabulka č. 1
Schválený
Upravený
Plnění
rozpočet v Kč rozpočet v Kč k 31.12.2019
Kč
Třída I – daňové příjmy, pol. 1111 -1511
2008750,00 2079839,00
2244274,69
Třída II – nedaňové příjmy, pol 2111 – 2226
165000,00
161499,00
182735,57
Třída III – kapitálové příjmy pol 3111
0
275614,75
270774,75
Třída IV – přijaté dotace (nekapitálové)
61000,00
94400,00
94400,00
pol 4111 - 4122
Příjmy celkem
2234750,00
2611352,75
2792185,01
Třída V - výdaje běžné
2199750,00
2570332,75
1156573,36
Třída VI – kapitálové výdaje
35000,00
41020,00
6020,00
Výdaje celkem
2234750,00
2611352,75
1162593,36
Saldo příjmy - výdaje
0
0,00
+1629591,65
Financování celkem
pol 8115
0
0,00
0,00

Podrobné členění podle rozpočtové skladby je obsaženo ve výkazu FIN 2-12M, který tvoří přílohu
číslo 1 závěrečného účtu.
3. Financování - Rozpočet na rok 2019 byl schválen na jednání zastupitelstva dne 3.12.2018. Byl
schválen jako vyrovnaný. V průběhu roku byl upraven rozpočtovými opatřeními. Skutečný
výsledek rozpočtu však nakonec skončil přebytkem 1629591,65 Kč.
4. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
1.1.2019
31.12.2019
Bankovní účty
2926151,94Kč
4555743,59Kč
Pokladna
0,00 Kč
0,00 Kč
5. Tvorba a použití účelových fondů – fondy nebyly tvořeny
6. Majetek
1.1.2019
31.12.2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
107441,00 Kč
114072,00 Kč
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
238435,00 Kč
238435,00 Kč
021 Stavby
4727628,00 Kč
4727628,00 Kč
022 Samostatné movité věci
1043481,64Kč
1043481,64 Kč
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1264335,33 Kč
1310521,33 Kč
069 Ost dlhouh fin maj
1214000 ,00 Kč
1214000,00 Kč

031 pozemky
2081403,25 Kč
2079683,25 Kč
Ostatní finanční ukazatele – (hospodaření s majetkem, náklady, výnosy) obsahují výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, které jsou přílohou 3, 4 a 5 závěrečného účtu.
7. Vyúčtování finančních vztahů – tř 4 dotace – pol 4111 – 29000,00 Kč dotace na volby EP,
vyúčtováno v roce 2020, položka 4112 – přijatá dot na výkon státní správy 65400,00 Kč.
8. Poskytnuté dotace a čl příspěvky - pol 6409/5329 – čl přísp mikroregion Moštěnka 5198,00 Kč a
SOSM – 447,00 Kč, čl přísp RARSM – 447,00 Kč
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obec má povinnost dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
Přezkoumání provádí krajský úřad. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019 je součástí
závěrečného účtu a je přílohou číslo 2. Závěrem zprávy o přezkoumání hospodaření je výrok:
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.
3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb.
10. Hospodaření zřízených a založených právnických osob – osoby nebyly založeny
11. Ostatní doplňující údaje - závěr
Závěrečný účet a jeho přílohy 1 – 5 byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední
desce, ve zjednodušené formě (bez příloh) na úřední desce obce. Závěrečný účet byl předložen a
schválen na jednání zastupitelstva obce dne 18.5.2020 v 18:00 hod. v budově obecního úřadu.
Zpracoval dne 20.5. 2020 Jan Kubíček - účetní
Úřední a elektronická deska

Obec………………………..

Vyvěšeno dne……………………………..

Sejmuto dne………………………………..

