Závěrečný účet Obce Kaliště za rok 2019
Legislativa:
- Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané § 17 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů.
- Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce nejpozději do
30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků, pokud jsou
zjištěny.
- Závěrečný účet musí být nejméně 15 dní předem zveřejněn, aby se k němu mohli občané
vyjádřit
- Projednání závěrečného účtu se uzavře vyjádřením: "souhlas bez výhrad"
nebo "s výhradami".
Závěrečný účet obsahuje:
- Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
skladby.
- Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným
rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
- Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánech územního samosprávného celku.
- Návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku musí být vhodným
způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním
v zastupitelstvu územního samosprávného celku.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 v Kč
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Daňové příjmy

4 944 000,00 Kč

5 789 680,53 Kč

5 457 822,13 Kč

Nedaňové příjmy

1 597 000,00 Kč

1 802 370,58 Kč

1 767 371,65 Kč

Kapitálové příjmy

130 000,00 Kč

Přijaté dotace

165 122,00 Kč

Příjmy celkem

6 836 122,00 Kč

Běžné výdaje

4 602 597,00 Kč
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430 703,28 Kč

310 703,28 Kč

92 668,00 Kč

93 772,73 Kč

8 115 422,39 Kč

7 629 669,79 Kč

5 786 630,78 Kč

4 577 283,81 Kč

Kapitálové výdaje

2 233 525,00 Kč

1 809 942,97 Kč

1 382 440,62 Kč

Výdaje celkem

6 836 122,00 Kč

7 596 573,75 Kč

5 959 724,43 Kč

Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a
paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze č. 1, včetně schváleného rozpočtu,
upraveného rozpočtu a skutečnosti-výkaz Fin 2-12 M. V roce 2019 bylo provedeno 7 úprav
rozpočtu a to rozpočtovým opatřením č. 1/2019, č. 2/2019, č. 6/2019, č. 8/2019, č. 11/2019, č.
14/2019, a závěrečným opatřením č. 15/2019. Rozpočtová opatření č. 3/2019, č. 4/2019, č.
5/2019, č. 7/2019, č. 9/2019, č. 10/2019, č. 12/2019 a č. 13/2019 se týkala rozpočtování
položek.
Obec vykázala za rok 2019 výkaz FIN 2 -12M, který byl do CSÚIS zaslán dne 28.1.2020
Stav majetku, závazků a pohledávek je uveden v příloze - inventární seznam majetku obce k
31.12.2019.
Stav běžného účtu v KB k 31.12.2019

4 241 276,17 Kč

Stav spořícího účtu v KB k 31.12.2019

6 200 383,03 Kč

Stav účtu v ČNB k 31.12.2019

1 109 729,81 Kč

Stav účtu fond obnovy V+K v KB k 31.12.2019

1 527,73 Kč

Stav pokladny k 31.12.2019

0,00 Kč

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

Nakládání s majetkem obce
Obec Kaliště v roce 2019 uzavřela 4 nové smlouvy na pronájem obecních pozemků na dobu
neurčitou. Ceny nájmů za m2 byly stanoveny na 5,- Kč/ m2 u nezastavěných ploch a 16,- Kč/
m2 u zastavěných ploch. Dále byla uzavřena nájemní smlouva na provozování Hospůdky
v Kalištích, a to za cenu 500,- Kč/měsíc.
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2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
411X – volby do Evropského parlamentu
rozpočet 23 468,00 Kč

čerpání

23 468,00 Kč

čerpání

39 200,00 Kč

4112 - státní správa
rozpočet 39 200,00 Kč

4116 – dotace správa v lesním hospodářství
Rozpočet 30 000,00 Kč

čerpání

30 000,00 Kč

Příspěvky:
5222 – Šacung, Myslivci

čerpání

8 000,00 Kč

5229 – Merida,

čerpání

3 000,00 Kč

5329 – Svazková škola Ondřejov, Ladův Kraj, Region Jih
čerpání

47 250,00 Kč

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje odbor kontroly.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem c).
Byly zjištěny nedostatky spočívající v: ( § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. )
(viz zpráva o přezkumu hospodaření, která je povinnou přílohou závěrečného účtu)
4) Hospodaření organizačních složek ÚSC
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (5512) v hlavní činnosti obce – nemá žádné příjmy, jen
výdaje
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Sestavila: Ing. Kalcovská
Dne 17.6.2020
Přílohy:
č. 1

Výkaz Fin 2-12M

č. 2

Rozvaha

č. 3

Výkaz zisku a ztrát

č. 4

Příloha

č. 5

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Ing.Renata Kalcovská, starostka

Vyvěšeno : 17.6.2020
Sejmuto :
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