
Obec Uzenice 

NÁVRH Závěrečného účtu roku 2018 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření 

s majetkem a o dalších finančních operacích 

- jsou součástí přiložených výkazů – příloha č. 1 a 2. 

Rozpočet na rok 2018 byl schválen jako vyrovnaný (příjmy = 2 115 000 Kč, výdaje = 2 115 000 Kč). V průběhu roku 

byly schváleny rozpočtové změny, které navýšily příjmy o 771 740 Kč na 2 886 740 Kč a  výdaje o 878 281 Kč na 

2 993 281 Kč. Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 103,23 % při výši 2 979 962,49 Kč, upravený rozpočet 

výdajů byl čerpán na 73,46 % při výši 2 198 750,63 Kč. Závěrečné saldo je kladné ve výši 781 211,86 Kč. Zůstatek 

peněžních prostředků na účtech obce se zvýšil k 31. 12. 2018 na  13 739 271,90 Kč  v pokladně na 26 401 Kč. 

Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby 
Třída    Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek za rok 2018 

1 – Daňové příjmy  1 793 500,00 Kč 1 954 740,00 Kč 1 918 138,44 Kč 
2 – Nedaňové příjmy     260 600,00 Kč                   586 600,00 Kč    436 424,05 Kč 
3 – Kapitálové příjmy                 0,00 KČ                                     0,00 KČ                                  0,00 KČ 
4 – Přijaté transfery       60 900,00 Kč      345 400,00 Kč    625 400,00 Kč 
5 – Běžné výdaje  2 075 000,00 Kč               2 333 781,21 Kč 1 583 739,30 Kč 
6 – Kapitálové výdaje       40 000,00 Kč                   659 500,00 Kč    615 011,33 Kč 
 

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu 

a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob 

Dotace na výkon státní správy činila v roce 2018 60 900 Kč. Ze státního rozpočtu prostřednictvím  kraje obec  

získala dotace 24 500,00 Kč na Volbu prezidenta ČR a 30 000,00 Kč na Voly do ZO, z rozpočtu Jihočeského kraje 

investiční dotaci z POV 230 000.00 Kč na změnu povrchu místní komunikace k čp.41 u rybníka Labuť v kú Uzenice.  

Obec uhradila Městu Blatná  1 200 Kč za  výkon st.správy siln.úřadu, 1 600 Kč za zrušení trvalého pobytu a 

příspěvek na děti v MŠ na školní rok 2018/2019  ve výši 1 200 Kč, Svazku obcí Blatenska  členský příspěvek ve výši 

8 610,00 Kč, příspěvek na dotaci na nákup 3 ks strojů na opravu vozovek ve výši 4 500 Kč, neinvestiční příspěvek 

na pořízení párty stanů a pivních setů ve výši 35 393 Kč a příspěvek na analýzy a pověřence GDPR na období         

5-12/2018 ve výši 8 500 Kč, Svazu měst a obcí okresu Strakonice členský příspěvek na rok 2018 ve výši 500 Kč. 

Dále byly poskytnuty finanční dary seniorům v hodnotě 18 000 Kč, rodičům u příležitosti narození dítěte 8 000 Kč 

a místnímu SDH byl poskytnut příspěvek 600 Kč.. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při projednávání v orgánech 

územního samosprávného celku a svazku obcí. 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Jihočeského kraje 25. 3. 2019. Při přezkoumání 

hospodaření za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

za rok 2018 je vyvěšen na úřední desce. 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit 

buď písemně do 18.5.2019 nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh 

závěrečného účtu projednáván. 

Přílohy:    1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO k 31.12.2018 

                  2. Účetní závěrka k 31.12.2018 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha) 

           3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 

           4. Tabulky finančního vypořádání dotací v roce 2018 

Úplné znění návrhu závěrečného účtu je k nahlédnutí na OÚ a zveřejňuje se na elektronické úřední desce 

www.obec-uzenice.cz. 

Vyvěšeno na úřední desce dne   …….. 2019 

 

http://www.obec-uzenice.cz/

