NÁVRH ZÁVĚREČNĚHO ÚČTU
___________________________________________________________________________
/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/
Údaje o obci:

Adresa: Obec Hospozín, Hospozín čp. 176, 273 22
tel., fax.: 315 766 043
e-mail: obec.hospozin@seznam.cz
Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Kladno, č. účtu 6725141/0100
Počet obyvatel k 31. 12. 2019:
519 trvale hlášených obyvatel v obci Hospozín a 14 v osadě Hospozínek
Počet zaměstnanců: 8
Počet členů zastupitelstva obce: 9
Počet veřejných zasedání: 8

Hospodářský výsledek v roce 2019 : 155 077,64 Kč
V roce 2019 pracovaly finanční a kontrolní výbor.
Obec Hospozín je členem Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy.
Obec Hospozín je členem Svazu měst a obcí.
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována
programem TRIADA spol. s.r.o., Praha 9
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A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům
kraje a dotace poskytnuté
Rozpis a jejich čerpání v průběhu roku 2019, je zpracován v tabulce.
Dotace byly řádně vyúčtovány.
_________________________________________________________________________
Poskytovatel
ÚZ
Účel
Položka
Rozpočet

Skutečnost

==================================================================
MPSV
13101 Dotace na podporu
zaměstnanosti
4116
60.000,60.000,Krajský úřad
SDH
Stř. kraje Praha 14004 Hospozín
Ministerstvo
vnitra
98348

4116

Volby do EP

4111

0,-

800,-

29.000,-

17.695,-

==================================================================
Krajský úřad
Globální dotace
4112
112.300,112.300,Stř. kraje Praha
==================================================================
==================================================================
Celkem Kč

201.300,-

190.795,-

B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
_____________________________________________________________
Schválený
Upravený
Plnění
rozpočet
rozpočet
k 31. 12. 2019
===============================================================
===
Třída l – daňové
7 702.000,7.815 918,79
8.928 806,31,příjmy
===================================================================
Třída 2 – nedaňové
příjmy
391.000,446. 811,55
380 786,35
===================================================================
Třída 3 – kapitálové
příjmy
0,930 220,930 220,===================================================================
Třída 4 – přijaté
transfery

410.000,-

451. 300,-
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196 495,-

===================================================================
Příjmy celkem
8.503 000,9. 644 250,34
10. 436 307,66
===============================================================
===
Třída 5 – běžné
7. 717 700,9.145 086,48
8. 264 465,31
=================================================================
Třída 6 –kapitálové

5. 910 000,-

Výdaje celkem

13. 627 700,-

5.623 863,86

14.768.950,34

656.962,06

8.921 427,37

Komentář k vybraným příjmovým položkám:









poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2019 vybírán ve výši 400,- Kč/osoba, rekreační objekt/rok, 350,-Kč/osoba/rok v případě
eko-topení celkem bylo vybráno 179. 308,-Kč
poplatek ze psů 200,- Kč/ l pes/rok , poplatek po slevě 100,-Kč/1pes/rok celkem
vybráno 29.130,- Kč
poplatky hřbitovní 54.700,- Kč
činnost místní správy 13.392,-Kč
příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad celkem 72.822,50 Kč
pronájem bytu a nebytových prostor celkem 32.124,-Kč
příjmy užívaní tenisových kurtů celkem 2.450 ,- Kč
příjmy z Pošty Partner 196.566,30 Kč

Komentář k vybraným výdajovým položkám :
















psí útulek „Bouchalka“ Stochov 20.980, - Kč
oprava části silnice „Nad tratí“ 311.236,-Kč
pronájem kontejneru na pitnou vodu v části obce Hospozínek 118 487,-Kč
příspěvek obce na část rekonstrukce kapličky sv. Jana Nepomuckého 300.000,-Kč
Sbor pro občanské záležitosti, vítání občánků, činnost knihovny 6.264,- Kč
Ostatní kultura, Den dětí 129. 362 ,-Kč
Pošta Partner 401.711,-Kč
Obnova veřejného osvětlení v části obce Hospozínek 471 862,-Kč
odvoz nebezpečných odpadů 21.653,- Kč
odvoz komunálního odpadu 538.138,-Kč
sběr a svoz separovaného odpadu 122 384,-č
Příspěvek obce pro SDH Hospozín 114.773,-Kč
komunální služby a územní rozvoj (pracovníci VPP) 1 079 247,- Kč
zastupitelstvo obce 935 569,- Kč
činnost místní správy 3.634.787,-Kč
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Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě – výkaz FIN 2-12, rozbor
čerpání příjmů a výdajů.
Obec Hospozín nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace
byly účtovány v rámci rozpočtu.
Stav běžného účtu obce k 31. 12. 2019 Celkem: 10 743 783,87 Kč
z toho KB – běžný účet
ČNB - běžný účet

9 907 989,20 Kč
935 794,67 Kč

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí – Mateřská škola Hospozín
Obec Hospozín, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz Mateřské
škole Hospozín (příspěvek na provoz + školné) 386 200,- Kč.
________________________________________________________
=========================================================================
Výsledek hospodaření MŠ Hospozín rok 2019 53 019,38 Kč
=========================================================================
Celkem

53 019, 38 Kč

_________________________________________________________________________________

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem
předepsaných výkazů jsou založeny v kanceláři OÚ Hospozín. Zpráva o hospodaření za
rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku bude schválena v zastupitelstvu obce
Hospozín na veřejném zasedání.

Rozpočtové hospodaření
Rozpočet obce Hospozín na rok 2020 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne
16.12.2018 v částce na straně příjmů: 8 778 900,-Kč,výdajů 14 116 400,-Kč, financování:
5 337 500,-Kč.
Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 11 rozpočtových opatření, která
měnila výši rozpočtu na straně příjmů a výdajů.
O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu § 16 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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C. Majetek obce – inventarizace
Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2019 na základě pokynu starostky.
V roce 2019 obec z rozpočtových prostředků rozšířila majetek celkem o 757 816,- Kč
- DDNM: 13 981,-Kč , Stavby : 471 862,-Kč , DHM: 271 973 ,-Kč
Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2019 - rekapitulace
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
142.248,========================== ==================
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
268.070,=============================================
Stavby
27.716 895,04
=============================================
Samostatné movité věci (stroje)
1.815. 907,06
=============================================
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2. 325 505,80
=============================================
Pozemky
2.664 598,88
=============================================
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
1. 436 387,08
=============================================
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
6. 775 394,24
=============================================
Ochranné pomůcky
68.906,96
=============================================
Krátkodobé závazky
691.146,64
=============================================
Kulturní předměty
749.720,=============================================
Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 12/2019

D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Přezkoumání provedl dne 11.2.2019 ,
Auditor Ing. Jaroslav Trávníček, auditor KA ČR, číslo dekretu 01347 se sídlem
Hostinského 1539, 155 00 Praha 5- Stodůlky.
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Při závěrečném přezkoumání hospodaření obce Hospozín nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hospozín je nedílnou
součástí toho návrhu závěrečného účtu.
Závěr zprávy:
Připomínky k Návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě
stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Přílohy: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019, Výkaz Fin 2-12 M za období
12/2019, Rozvaha za období 1-12-2019 a Výkaz zisků a ztrát za období 1- 12 – 2019
Přílohy jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Hospozín a v elektronické
podobě na elektronické úřední desce obce Hospozín.
Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2019 byl zveřejněn na pevné i
elektronické úřední desce obecního úřadu Hospozín od 14.2.2020 do 2.3.2020
Vypracovala: Doležalová Lenka
Iveta Hasalová
starostka obce
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