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právní rámec

o

§ 17 zákona odst. 7 č, 25O/2OOO Sb., o rozpočtových pravidlech územních

.

rozpočtů
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č.728/2OO0 Sb., o obcích

1. Finančníhospodaření obce

v roce 2018

Návrh rozpočtu obce na r. 2018 byl zveřejněn dne 2. !2.2017 na úřednídesce a dále na EÚD
obce xaverov.
Zastupitelstvo obce Xaverov pro rok 2018 schválilo rozpočet dne 2O. L2.2017, Usnesení č.
6/2077.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce XaVeroV na rok 2018 jako Rozpočet přebytkový.
Příjmy: 871,66 Kč v tis.
Výdaje: 811,76 Kč v tis.
Do rozpočtu v příjmové části byla započítána položka 8115 - 54,1 Kč v tis,
Do rozpočtu ve výdajové části byla započítána položka 8124 - 114,- Kč v tis, Uhrazené
splátky dlouhodobých přijatých půjčenýchprostředků
Do roku 2018 obec vstoupila s finančnírezervou:
stav na bankovním účtuČs k37. 72,

zol7

stav na bankovním účtuČNB k3I. 12.

zo77

313,80 Kč v tis.,
z

toho ručíme150,00 Kč v tis,

73,27 Kčvtis.

Hospodaření obce skončilo k 31, 12. 2018 s kladným saldem 246,44 Kč v tis.
Zastupitelstvo obce schválilo V r. 2018 změnu rozpočtu celkem 8 rozpočtovými opatřeními.
Nejuýznamnější akce:
> Rekonstřukce OÚ zahájena již 6/2076, rekonstrukce pokračovala během celého roku
2018.
stropní pohledy se zabudováním světel
vnitřní dveře do celé budovy
zabudování betonové jímky
Celkem investováno za rok 2018 - 180,53 Kč v tis.

.
o
o

}

Řízení o dodatečnépovolení - stavby účelová komunikace Za hřbitovem parcelníč,
809 kú Xaverov
Celkem investováno za rok 2018 - 70,38 v tis.

Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících
v tis.
Schválený
rozpočet

Třídal-Daňovépříjmy

Upravený
rozpočet

Plnění k 31. 12.
2018

859,71,

894,73

888,40

Třída 2 - Nedaňové příjmy

11,95

20,78

79,77

Třída 3 - xapitálové pří|my

0,00

0,00

0,00

Třída 4 - Přijaté transfery

0,00

tI4,78

tL4,79

871,66

1029,69

t022,96

Příjmy celkem

celkem po konsolidaci

87t,66

L029,69

x022,96

Třída5-Běžnévýdaje

53L,76

7Lo,97

595,97

Třída 6 - Kapitálové výdaje

280,00

2t7,44

180,55

Výdaje celkem

8L1,76

928,4t

776,5z

Výdaje ce|kem po konsolidaci

8L1,76

928,4L

776,52

Financování

54,10
0,00
114,00

12,72

-132,45

0,0o
114,00

0,00
114,00

59,90

tol,28

246,44

8115
8123
8124
Saldo: Příjmy - Výdaje

Příloha:
Výkaz FlN Z-L2k3t.12. 2018
rozpočtovéskladby.

- plnění rozpočtu obce

v plném členěnípodle

2. Přehled finančníhomaietku, pohledávek

a závazků obce k 31. 12. 20L8

v tis. Kč

Peněžníprostředky

Základní běžný účet
účetu čtrlg

319,16
200,35
519,51

zálohy ČEZ
neuhrazené faktury

t2,60

Celkem peněžníprostředky

Krátkodobé poskytnuté zálohy
Závazky

0,00

3. Dlouhodobé financování z tuzemska v tis.
Úvěr sjednaný u Českéspořitelny dne 15. 7. 2016. První splátka 20. 1. 2017, poslední splátka
ve rnýši nesplacené části poskytnutého úvěru je 20. 8,2025.
V

tis.

položka

8í.24 Uhrazené
splátky

Zaplacené splátky
í. 2018
114,00

Siednaná uýše
úvěru u čS
1000,00

Konečný zůstatek
úvěrového účtu
k 31. 12. 18
772,oo

a. Přijaté dotace
4112 (Neinvestičnípřijaté transfery ze

411l (Neinv. přijaté transfery z VPS

5R)

60 900,- Kč.

SR)

> Uzg8oo8-Volbyprezidenta
>

Uz98187 -Volby do senátu a

20321,-Kč

zastupitelstva

33 564,- Kč

5. Spolupráce mezi obcemi
363915329 cHoPos

- příspěvek na činnost svazku

222115329 BENE-BUS - příspěvek

na činnost svazku

363915229 Posázaví o.p.s. - příspěvek

5515/5339

na činnost

Hasiči Sázava - zajištění požární

obcí

37 265,52 Kč

obcí

lí 269,- Kč

svazku

2 9Oq- Kč

ochrany

6. Zprávao výsledku přezkoumání hospodaření

12 000,- Kč

obce za rok 2018

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 42Oi2OO4 Sb., o přezkoumávání
hospodaření IJSC a OSO pracovníky odboru kontroly krajského úřadu. Přezkoumání bylo
provedeno ve dnech: 20. 9. 2018

t7.4.2079

Závěr; Při přezkoumání hospodařeníobce Xaverov za rok 2018

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42O|2OO4Sb.)
Příloha: Zpráva o qísledku přezkoúmání hóspodaření za rok 20].8

7. Obec nevede hospodářskou činnost.
Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace.

4

8. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že obec Xaverov v r. 2018 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem, resp. v souladu s rozpoětem, jehož změny schválilo zastupitelstvo obce během
roku. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
Z uvedených důvodůlze s hospodařením obce ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb.
v platném znění za řok 2018 souhlasit, a to bez výhrad.

Vyvěšeno: 16. 6. 2019

Jiří Hervert
starosta obce

Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Xaverov za rok 2018
Výkaz Fin 2 - 12 za r. 2OI8
Rozvaha k 31. 12. 2018
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20].8
Příloha účetnízávěrky k 31. 12.2018

}
}
}
}
}

Přílohy jsou k nahlédnutína obecním úřadě, nebo volně přístupnéna EÚD
http://www,chopos,cz/xa!9],ov-obecni-urad/xaverov-zaverecne-uctv.html

