Obec Holovousy, Holovousy 44,331 41 Kralovice, ICO 00572942

zÁvĚnečNÝ ÚčET oBcE HoLoVoUsY zA
RoK 2oí9
dle $ 17 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtov ch pravidlech uzemních rozpočtťr.

Rozpočet obce Holovousy na rok 2019 byl sestaven V Souladu se zákonem
25012000 Sb., o rozpočtov ch pravidlech Územních rozpočtťra byl schválen
zastupitelstvem obce dne 28. 12.2018.

Plnění rozpoětu p íjmri a

Trída1-Da ovépríjmy
Trída 2 - Nedanové príjmy
Trída 3 - Kapitálové príjmy
T ída 4 - Prijaté dotace

v

Schváleny
rozoočet
1 072 000,00

Rozpočet po
změnách
1 072 000,00

Plnění 31 ' 12.
2018
1 224 303,62

342 000,00
0,00
86 000,00
,l
500 000,00
1 092 000,00
900 000,00

342 000,00
0,00
235 300,00
1 649 300,00
1 259 078,00
930 000,00

192 931 ,59
0,00
224 300,00

1 992 000,00
-492 000,00

2 189 078,00
-539 778,00

641 535,21
1057 837,01
924 125,80
1 981 962,81
-340 427,60

492 000,00

539 778,00

340 427,60

P íjmy celkem
Trída5_BěŽnévdaje
Trída 6

V

-

dajri za rok 2019 (v Kč)

Kapitálové 4idaje

daje celkem

Saldo: príjmy - vyidaje
Trída 8 - financováni
celkem

,l

Plné členěnípríjm a v1idajťr dle rozpočtovéskladby je uvedeno ve v1i kazu Fin2-12 M
k 31 .12.2019, kte11 je nedílnou součástínávrhuzávěrečného učtu (príloha č 1).
Údaje o hospoda ení s majetkem
V roce 2019 byla dostavěna a zafazena do majetku p ístavba hasičskézbrojnice.
Celková cena po ízeníbyla 955725,80 Kč a dotace na po ízeníod Plze ského kraje
byla 500 000,00 Kč.

Bankovní učty a pokladna

Úeet zgt - BěŽn1i učet (Komerční banka a Čtrtg) k 31 . 12. 2019 stav 4776 528,60
Kč
Úeet 261 - Pokladna k 3 1 . 12. 2019 stav 19 548,00 Kč

Hospodá ská činnost obce
obec neprovozuje hospodá skou

čin nost'

Tvorba a pouŽití fondri
obec netvo í fondy.

Hospoda ení z ízen ch a zaloŽen ch právnick ch osob
obec nezrídila a nezaloŽila právnické osoby.
Vyučtovánífinančníchvztahrj ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraj , obcí,
státním fondrim, Národnímu fondu a jin m rozpočtrim
Poskvtovatel

VPS SR

VPS SR
Neinv. Transf. Plzensky
krai
Neinv. transf. Plzensky
krai

Učel
V kon státní
správv
Volby Evropsky
oarlament
Vybavení pro
hasiče

oprava kanálÚ

obdrŽeno

Vratka

Cerpáno

65 400,00

65 400,00

0,00

29 000,00

1

5 003,00

13 997,00

29 900,00

29 900,00

0,00

0,00

0,00

100
000,00

Poskytnuté dotace a dary

Plze

sk17

kraj _ dotace dopravní obsluŽnost _ 2 013,00 Kč.

Zpráva o v sledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2019
P ezkoumání hospoda enÍ za rok 2019 provedla zaměstnankyně Krajského u adu
Plze ského kraje dne 14.2.2020. Pri p ezkoumání nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.

C. Závěr

l' Plnění opat ení k odstranění nedostatkri zjištěn ch
a) p i p ezkoumání hospoda ení uzemního celku za p edchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) pri dí!čímp ezkoumání za rok 2019
dílčíp ezkoumání hospoda ení nebylo provedeno.

ll. pri p ezkoumání hospoda ení Úsc Holovousy za rok 2019

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (S 10 odst. 3 písm. a) zákona
č. 42012004 sb.)
lll. Pri p ezkoumání hospoda ení Úsc Holovousy za rok 2019
Neuvádí se zjištěná rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a)zákona č. 42012004 Sb.
lV. Pri p ezkoumání hospoda ení Úsc Holovousy za rok 2019
By|y zjištěny dle $ 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
0,00
a) Podíl pohledávek na rozpočtu Územního celku
1 ,66
b) Podíl závazkŮ na rozpočtu Územního celku

%
o/o

c)

0,o0 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚC
Byl zjištěn dle $ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb. následující dluh
uzemního celku:
Dluh uzemního ceIku za poslední 4 rozpočtovéroky podle právního p edpisu
upravujícíhorozpočtovou odpovědnost je nulovy.

Celá zpráva o vysledku p ezkoumání hospoda ení ÚSC Holovousy za rok 2019 je
nedílnou součástÍzávěrečného učtu (príloha č.2).
Holovousy 3. 3.2020

Úreoní deska
Vyvěšeno:1 0.6.2020
Sejmuto .26,6.2020

Elektronická u ední deska
Vyvěšeno:1 0.6'2020
Sejmuto:26.6.2020

ZávérečnÚčet je elektronicky zve ejněn včetně príloh vykazu FlN2-12M k 31 . 12.
2019 a Zprávy o v sledku p ezkoumání hospoda ení za rok 2019, které jsou
nedílnou součástíZávěrečnéhoučtu obce Holovousy za rok 2019 na urední desce

obce hft p ://www.obec-holovousy.czlu rad-obce/u red n i-deskal.
Všechny zve ejněné dokumenty jsou k nahlédnutí na uradu obce.

Závěrečn učet obce Holovou sy za rok

201 9 bude

schválen Zo dne: 26. 6. 2020

Schváleny závěrečn učet obce Holovousy za rok 2019 bude zve ejněn na stránkách
obce : hft p ://www.obec-ho lovousy.cz

Vyvěšeno: 10.6.2020
Sejmuto:26.6.2020
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