Obec Třebovice
561 24 Třebovice čp. 238, IČO 002 79 650, DS q8dbfqr, ou.trebovice@tiscali.cz

Závěrečný účet Obce Třebovice za rok 2019 - návrh
§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů
(údaje jsou v tis. Kč)

Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy – výdaje
Třída 8 - Financování

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2019

% plnění k
upravenému
rozpočtu

20 052,00
2 818,00
130,00

1 792,85
360,53
400,00
3 446,62

21 844,85 22 317,05
3 178,53 2 489,53
530,00
535,60
3 446,62
3446,62

102 %
78 %
101 %
100 %

23 000,00
17 520,00
8 480,00

6 000,00
141,00
2 859,00

29 000,00 28 788,45
17 661,00 14 583,27
11 339,00 9 636,67

99 %
83 %
85 %

26 000,00
-3 000,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00
-3 000,00

29 000,00 24 219,94
0 4 568,51
0 -4 568,51

84 %

3 000,00

-3 000,00

-4 568,51

Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem

Rozpočtová
opatření

Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou vyvěšeny na internetových stránkách
obce (výkaz FIN 2-12).
2) Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost.
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou přílohou k závěrečnému
účtu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně
případného popisu významných vlivů na změny stavů.
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2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
2.1 Fond rozvoje bydlení
stav k 31.12.
Stav prostředků na bankovním účtu k 31.12.

2 784 281,04 Kč
253 253,43 Kč

Příjmy fondu tvoří úroky z poskytnutých zápůjček a úroky z účtu, výdajem fondu jsou
zápůjčky poskytnuté občanům dle směrnice č. 1/2008 a bankovní poplatky. V roce 2019 bylo
poskytnuto 7 zápůjček.
2.2. Sociální fond

stav k 31.12.

47 138,49 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí směrnicí č. 1/2016 schválenou Zastupitelstvem obce
Třebovice.
3) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Finanční vypořádání bude projednáno Zastupitelstvem obce Třebovice dne 4.3.2020
Výsledek hospodaření: zisk 2 915,54 Kč, bude rozdělen takto:
Rezervní fond Fond odměn Odvod zřizovateli Výsledek hospodaření
celkem
MŠ a ZŠ Třebovice
915,54
2 000,00
0
2 915,54
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných
výkazů je přístupná na internetových stránkách obce.
4) Hospodaření organizací založených obcí
Stálá
aktiva

Oběžná
aktiva

Vlastní
Cizí
kapitál/
zdroje
VH běžný rok
100
100

Výsledek
hospodaření

OSTAS Třebovice
0
0
s.r.o.
Zastupitelstvo obce Třebovice schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a schvaluje
úhradu ztráty z roku 2018.
Organizace v roce 2019 nevyvíjela žádnou ekonomickou činnost. Roční účetní závěrka je
založena na OÚ Třebovice.

0

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 2 546 619,94 Kč. Rozpis přijatých dotací
a jejich čerpání v průběhu roku je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Poskytovatel

účel

ÚZ

Pardubický kraj

Na volby do EP
Souhrnný dotační vztah
Sanace skalního svahuTřebovice 59

98348

Pardubický kraj
Ministerstvo životního
prostředí

15974
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položka rozpočet

čerpání

%

4111
29 000,00
20 211,35 87
4112 172 500,00 172 500,00 100
4216 2 345 119,94 2 345 119,94 100

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Pardubického kraje.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 6.9.2019
(dílčí přezkoumání) a 20.1.2020.
Závěr zprávy:
D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která
mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání
hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
4,12 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
1,37 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚC
0%
D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti
Dluh obce Třebovice nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je vyvěšeno na
internetových stránkách obce.
Projednání závěrečnému účtu se uzavírá vyjádřením:
Zastupitelstvo obce Třebovice vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez
výhrad.
Přílohy tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale
jsou přístupny na elektronické úřední desce dálkovým přístupem:
1) výkaz FIN 2-12
2) Účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
4) Účetní výkazy příspěvkové organizace Mateřské školy a Základní školy Třebovice.
5) Účetní výkazy společnosti OSTAS Třebovice s.r.o.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Třebovice uplatnit písemně do
3.3.2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh je zveřejněno na internetových stránkách
obce www.trebovice.cz – obecní úřad - rozpočet
Ve Třebovici 14. února 2020
………………………………..
Libor Gremlica, starosta obce

Sestavila a vyvěsila: Bc. Věra Haňáková, účetní
Vyvěšeno na úřední desce: 14.2.2020
Sejmuto z úřední desky:
Současně zveřejněno na internetových stránkách obce.
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