Návrh závěrečného účtu obce Slatina
za rok 2018
(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších změn a doplňků)
Údaje o obci:
Adresa: Obec Slatina,Slatina,67153 Jevišovice
Telefonické spojení: 515231321
E-mailová adresa: obec.slatina@volny.cz
Webové stránky obce: www.obecslatina.net
Počet členů zastupitelstva: 7
Starosta obce: Kamil Ludvík

1) Rozpočtové hospodaření
Zastupitelstvo obce Slatina schválilo dne 22.2.2018 rozpočet obce Slatina na rok 2018 - příjmy
ve výši 5.198.700 Kč, výdaje 5.182.400 Kč, financování -16.300 Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na
úřední desce v době od 5.2.2018 do 13.3.2018. Do doby schválení rozpočtu na rok 2018 se hospodaření
obce řídilo pravidly rozpočtového provizoria, schváleného dne 14.12.2017 zastupitelstvem obce Slatina.
Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1–8, rozpočtové opatření
byly schváleny zastupitelstvem obce v průběhu roku.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v Kč)
Schválený

Upravený

Plnění

% plnění

rozpočet

rozpočet

k 31.12.2018

k upravenému
rozpočtu

Třída 1 – Daňové
příjmy

3.849.400

4.112.800

3.921.508,23

95,35

Třída 2 –
Nedaňové příjmy

1.100.600

1.472.900

1.419.550,40

96,38

Třída 3- Kapitálové
příjmy

11.500

11.500

11.450

99,57

Třída 4 – Přijaté
dotace

237.200

489.000

608.872,00

124,51

Příjmy celkem

5.198.700

6.086.200

5.961.380,63

97,95

Třída 5 – Běžné
výdaje

4.576.000

5.323.200

5.054.812,04

94,96

606.400

771.400

5.182.400

6.094.600

5.054.812,04

82,94

Třída 6 –
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Slatina za rok 2018 je příloha č.1-výkaz FIN 2-12 M
za měsíc prosinec 2018 - údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích
v plném členění podle rozpočtové skladby.

2) Hospodaření s majetkem
Výsledek hospodaření v Kč
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018

772.874.86

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017

762.081,27

Stav finančních prostředků k 31.12.2018 v Kč
Pokladna

0,--

Základní běžný účet vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Znojmo

1.573.156,82

Další bankovní účet u ČNB, pobočka Brno

Obec Slatina má úvěr u KB

3.071.410,-Kč

a půjčku od SFŽP

1.038.058,-Kč

383.169,0 3

Pořízení majetku
Obec Slatina pořídila v roce 2018 drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 38.411,90. Tento
majetek byl pořízen z vlastních zdrojů. Koupili jsme záložní zdroj za 6 879 Kč, kontejner s redukcí na
vodu za 2 750 Kč, kancelářský pult za 13 915 Kč, skartovačku za 669 Kč, 2 tokeny za 749 Kč a 709 Kč,
zabezpečovací zařízení s čidlem za 5 241,9 Kč a kávovar za 7 499 Kč.

Nedokončený dlouhodobý majetek – revitalizace obecního rybníka za 95.590,-Kč.

Vyřadili jsme drobný dlouhodobý majetek za 75.165,80 Kč (motorová stříkačka, zahradní nůžky,
lékárnička, křovinořez, přilba, token, motorová sekačka, záložní zdroj-dobíječka, tabule-znak, 2x
svítilna 3AA LED)

Přehled o pohybu majetku obce Slatina v r.2018
Pořízeno

Druh majetku
vlastní zdroje

DDHM

dotace

38.411,90

Vyřazeno z důvodu
celkem

nefunkčnosti

prodeje

daru

38.411,90 75.165,80

DHM
stavby
pozemky

Inventarizace
Majetek, závazky a pohledávky obce byly inventarizovány na základě Plánu inventur na rok
2018 ke dni 31.12.2018 ze dne 19. 12. 2017. Inventarizace byla provedena v souladu se Směrnicí Pro
provedení inventarizace. Hlavní inventarizační komise konstatovala, že inventarizace byla provedena
v souladu s §§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
se Směrnicí o provedení inventarizace. Starosta obce byl seznámen s výsledkem inventarizace, a to nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Zastupitelstvo projednalo výsledek inventarizace
majetku, závazků a pohledávek obce Slatina a vzalo jej na vědomí.
Inventarizační zpráva– řádné inventarizace majetku, pohledávek, závazků a zásob obce
Slatina podle stavu ke dni 31. 12. 2018 je přílohou č.2 k Závěrečnému účtu obce Slatina za rok 2018.
Rozvaha ke dni 31. 12. 2018 je přílohou č. 3 k Závěrečnému účtu obce Slatina. Vzhledem k obsáhlosti
všech příloh jsou Přílohy k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu.

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední
úrovně přijaté transfery

Údaje v tabulce jsou v Kč
Poskytovat

ÚZ

MF

Účel

položka

příjem

Neinvestiční příspěvek na výkon
správy

4112

60.900,-

čerpání

%

60.900.-

100,00

SR

13013
13101

Nein.tran.ze SR -úřad práce VPP

4116

238.451,133.284,-

238.451,133.284,-

100,00
100,00

SR

98008

neInvest. tranf.- volby

4111

26.237,-

24.761,-

94,37

SR

98187

neInves. tranf. –volby

4111

30.000,-

28.316,-

94,39

Dotace do rozpočtu obce Slatina za rok 2018 činily celkem 485.712 Kč. Rozpis přijatých dotací
a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce.

Poskytnuté transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Příjemce

IČO

Účel

ORG

ODPA

POL

Částka

Svazek obcí
Sever Znojemska

70894957

Neinvestiční
příspěvek

950

3699

5329

25.897,-

Město Znojmo

00293881

Příspěvek na
spolufinancování

4359

5321

15.324,-

CELKEM

41.221,-

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slatina za rok
2018
Přezkoumání hospodaření obce Slatina za rok 2018 provedl dne 17.4.2019 pracovník odboru
kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Přezkoumání hospodaření proběhlo na
základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření, které proběhlo dne 13.8.2018 a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření, které se uskutečnilo dne 17.4.2019.

Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Slatiny
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Úplné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Slatiny je nedílnou
součástí Závěrečného účtu obce Slatina. –příloha č.4

5) Vedení účetnictví
Obec Slatina zpracovává účetnictví programem Gordic .Obec Slatina účtovala v roce 2018 v plném
rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Obec Slatina v roce 2018 neprovozovala hospodářskou činnost.
Obec Slatina nebyla v roce 2018 plátcem DPH

Vyhotovila: účetní obce Bc. Leona Plíšková

Ve Slatině 18.4. 2019

Kamil Ludvík
starosta obce

Přílohy v nezkrácené podobě jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo ke stažení na webových
stránkách obce.
Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce: 18.4.2019
Sňato:

