ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHRÁŠŤANY ZA ROK 2018
Závěrečný účet obce Chrášťany obsahuje hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2018 a to
jak v příjmové, tak ve výdajové části, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o hospodaření
příspěvkové organizace obce, výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, závěry
finančního vypořádání k ostatním veřejným rozpočtům.
Úvod
Rozpočet obce Chrášťany na rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne
27.3.2018. Před jednáním zastupitelstva byl řádně vyvěšen na úřední desce i elektronické
úřední desce. Před schválením řádného rozpočtu bylo přijato rozpočtové provizorium.
Rozpočet byl zpracován v souladu s rozpočtovým výhledem obce na léta 2017 – 2018.
Rozpočet byl sestaven jako schodkový. Rozdíl rozpočtovaných příjmů a výdajů ve výši
2 243 982,- Kč byl pokryt z finančního zůstatku hospodaření roku 2017.
Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2018
Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2018 u České spořitelny, a.s. je 19 484 124,25 Kč, u České
národní banky 3 974 171,90 Kč.
Plnění příjmů
Příjmy obce pro rok 2018 byly tvořeny daňovou výtěžností, správními poplatky, příspěvky
za poskytování služeb, poplatky za likvidaci komunálního odpadu, neinvestiční dotací ze
státního rozpočtu, neinvestičními dotacemi Krajského úřadu Středočeského kraje, úroky a
příspěvky z ostatních činností.
Plánované příjmy obce činily 8 974 922,- Kč. Na pokrytí výdajů v rozpočtu byl použit
finanční přebytek roku 2017 ve výši 2 243 982,- Kč. Celkem použitelné finanční prostředky
z roku 2017 činily 19 543 323,93 Kč.
Vlivem různých dotací během roku byly příjmy rozpočtovými opatřeními upraveny na
částku 9 207 779,- Kč. Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části bylo v roce 2018
10 817 772,92 Kč, což je 117,49% upraveného rozpočtu a 120,53 % plánovaných
příjmů.
Z toho:
daňové příjmy:
nedaňové příjmy:
přijaté transfery:

9 802 615,29
397 396,63
617 761,00

Přijaté transfery:
dotace na volby
dotace pro SDH
dotace na státní správu
dotace úřadu práce
dotace Šablony (ZŠ)

35 177,5 508,105 000,373 828,98 248,-

Výdaje
Výdajová část rozpočtu v roce 2018 byla čerpána rovnoměrně. Oproti plánu se neuskutečnily
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některé větší plánované akce (oprava chodníku, místní komunikace). Zastupitelstvem obce
bylo celkem schváleno 8 změn rozpočtu, z toho 4 rozpočtová opatření. Důvodem k přijetí
rozpočtových opatření byl příjem dotací a navýšení prostředků na likvidaci komunálního,
biologického a tříděného odpadu a na zajištění útulku pro psy.
Plánované výdaje obce pro rok 2018 byly rozpočtovány ve výši 11 218 904,- Kč, po
úpravách 11 451 761,- Kč. Na mzdy na výkon veřejně prospěšných prací byla poskytnuta
dotace.
Skutečné plnění výdajové části rozpočtu v roce 2018 bylo 6 902 800,70 Kč, což je 60,28 %
upraveného rozpočtu a 61,53 % plánovaných výdajů.
Z toho:
běžné výdaje:
kapitálové výdaje:

6 902 800,70
0

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu krajů
Dotace přijaté v roce 2018 s termínem čerpání v roce 2018: Dotace pro JSDH ve výši 5 508,Kč byla vyčerpána v plné výši. Z dotace na volbu prezidenta ve výši 21 324,- Kč byla
čerpána částka 16 916,- Kč, 4 408,- Kč bylo vráceno na účet Středočeského kraje. Z dotace
na volby do zastupitelstev obcí ve výši 30 000,- Kč byla čerpána částka 18 261,- Kč,
11 739,- Kč bylo vráceno na účet Středočeského kraje.
Během roku byla dodržována rozpočtová kázeň, rozpočtová opatření byla přijímána včas.
Podrobné údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou uvedeny ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí k 31.12.2018.
Hospodářský výsledek k 31.12.2018 činí: zisk 3 682 926,17 Kč.
Hospodaření s majetkem
K 31.12.2018 byla provedena inventarizace majetku, veškerých pohledávek a závazků, a to
inventarizace fyzická i dokladová. Byly vyhotoveny inventurní soupisy a zpracována
inventarizační zpráva.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
Materiál
Podrozvahový účet
Příspěvková organizace

účet 013
účet 019
účet 031
účet 021
účet 022
účet 028
účet 112
účet 902
účet 999

48 090,00
102 900,00
6 320 891,26
14 308 255,98
549 703,20
2 457 230,19

(software)
(pozemky)
(stavby)
(movité věci)

1 856,80
210 852,25
1 411 175,04
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Hospodaření příspěvkové organizace
Obec Chrášťany měla v roce 2018 zřízenu jednu příspěvkovou organizaci - Základní škola a
Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník. Její hospodaření bylo zkontrolováno 2x během
roku. Zápisy o kontrole jsou uloženy na obecním úřadu. Přehled hospodaření příspěvkové
organizace je součástí závěrečného účtu obce a tvoří jeho přílohu.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Obec zajistila přezkoumání svého hospodaření, vedení účetnictví a sestavení účetní
závěrky a nakládání s majetkem ve vlastnictví obce dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, za rok 2018 odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 13.11.2018 a 17.4.2019.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 byla předána dne 17.4.2019
se závěrečným výrokem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Podrobné údaje o plnění rozpočtů příjmů a výdajů za rok 2018, zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce, rozvaha za rok 2018, vyúčtování finančních vztahů
ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a ostatních obcí a k hospodaření dalších osob a
inventarizace majetku jsou nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2018 a jsou uloženy
k nahlédnutí u obecního úřadu Chrášťany po celou dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

Jana Tlapáková
starostka obce

Přílohy:
1. Výkaz FIN-12, rozvaha, příloha, výkaz zisků a ztrát
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
3. Tabulky vypořádání dotací
4. Výkazy příspěvkové organizace

Vyvěšeno (včetně www.chrastanyurakovnika.cz):

9.5.2019

Sejmuto: 29.5.2019
Závěrečný účet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Chrášťany dne 28.5.2019
usnesením č. 19/2019.
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