
Obec Uzenice 

NÁVRH Závěrečného účtu roku 2019 

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 2019 byl schválen jako vyrovnaný (příjmy = 2 463 000 Kč, výdaje = 2 463 000 Kč). V průběhu roku 

byly schváleny rozpočtové změny, které navýšily příjmy o 677 240 Kč na 3 140 240 Kč a  výdaje o 1 411 742 Kč na 

3 874 742 Kč. Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 100,32 % při výši 3 150 372,09 Kč, upravený rozpočet 

výdajů byl čerpán na 77,22 % při výši 2 992 247,58 Kč. Závěrečné saldo je kladné ve výši 158 124,51 Kč.  

Zůstatek peněžních prostředků na účtech obce se zvýšil k 31. 12. 2019 na 13 910 233,41 Kč  v pokladně se snížil na 

12 837 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 2019 

1 – Daňové příjmy  1 991 500,00 Kč 2 096 240,00 Kč 1 996 653,40 Kč 
2 – Nedaňové příjmy     410 600,00 Kč                   739 600,00 Kč    694 386,69 Kč 
3 – Kapitálové příjmy                 0,00 KČ                                     0,00 KČ                                  0,00 KČ 
4 – Přijaté transfery       60 900,00 Kč      304 400,00 Kč    459 332,00 Kč 
5 – Běžné výdaje  2 423 000,00 Kč               2 745 742,00 Kč 1 916 033,58 Kč 
6 – Kapitálové výdaje       40 000,00 Kč                1 129 000,00 Kč 1 076 214,00 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 2019 65 400 Kč. Ze státního rozpočtu prostřednictvím  kraje obec  

získala dotace 29 000,00 Kč na Voly do EP, z rozpočtu Jihočeského kraje investiční dotaci z POV 92 932.00 Kč na 

rekonstrukci obecního rozhlasu a 90 000,00 Kč na pořízení rychlostního radaru.  

Obec uhradila Městu Blatná  1 200 Kč za  výkon st.správy siln.úřadu, a příspěvek na děti v MŠ na školní rok 

2019/2020  ve výši 3 600 Kč, Svazku obcí Blatenska  členský příspěvek ve výši 7 210,00 Kč a mimořádný příspěvek 

na zajištění pověřence GDPR v r.2019 ve výši 6 000 Kč, Svazu měst a obcí okresu Strakonice členský příspěvek na 

rok 2019 ve výši 500 Kč. Dále byly poskytnuty finanční dary seniorům v hodnotě 17 500 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 v podmínkách mimořádných 

opatření, vyvolaných vyhlášením nouzového stavu na území ČR, z podkladů předaných elektronickou cestou a 

konzultovaných dálkovou formou. Zpráva byla vyhotovena a starosta obce ji převzal dne 22. 5. 2020. Při 

přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2019 je vyvěšen na úřední desce. 

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

buď písemně do 16.6.2020 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 31.12.2019 

                  2. Účetní závěrka k 31.12.2019 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha) 

           3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 

           4. Tabulky finančního vypořádání dotací v roce 2019 

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   01.06. 2020 

 

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

