
Závěrečný účet  Obce Řepice za rok 2018

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
Obec Řepice   návrh na závěrečný účet  obce za rok 2018

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2018  ( výkaz FIN 2-12 M )

Příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
daňové příjmy 4.860.000,00 6.388.633,40 6.382.092,51
nedaňové příjmy 373.000,00 599.561,00 561.330,29
kapitálové příjmy 0 0 0
přijaté dotace          97.000,00 2.963.219,40 2.963.219,40
převody z vlst.účtů 1.500.000,00 4.290.000,00 3.950.000,00
příjmy celkem 6.830.600,00 14.241.413,80 13.856.642,20

Výdaje
běžné výdaje 3.717.100,00 8.633.484,40 8.142.825,87
kapitálové výdaje 2.450.000,00 1.621.000,00 1.238.173,00
převody vlst.účtům 1.500.000,00 4.290.000,00 3.950.000,00

výdaje celkem 7.667.100,00 14.544.484,40 13.330.998,87

V položce přijaté dotace:              upr.rozp.         skutečnost
výkon státní správy 91.400,00                  91.400,00

Příloha: Výkaz FIN 2-12 M  …. Plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové 
skladby.

2) Hospodaření s majetkem  ( rozvaha + zápis z inventarizace)

Příloha:  Závěrečná zpráva inventarizační komise 
               Rozvaha ÚSC k 31.12.2018

   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

3)  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky ekonomického odboru oddělení 
přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
  
D. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle zákona č. 128/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny
chyby  a  nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích 
přezkoumáních, které byly již napraveny.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 



4)  Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a  
rozpočtům krajů  a dotace poskytnuté

Přehled dotací ze 
státního rozpočtu podle 
účelů v roce 2018

UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč

      
13013

Dotace Úřadu práce na VPP 
17,62% SR
Dotace Úřadu práce na VPP 
82,38% EU 

45.000,00 45.000,00

33063 Záloha dotace pro MŠ - 
asistentka

92.870,40 92.870,40

98008 Volba prezidenta 24.505,00 24.505,00

4112 Dotace na výkon státní správy 91.400,00 91.400,00

98187 Volby do ZO 30.000,00 30.000,00

17053 Obnova komunikace 2.474.444,00 2.474.444,00

X Celkem ze státního   
rozpočtu

2.758.219,40 2.758.219,40

Přehled dotací 
přidělených od 
Jihočeského kraje podle 
účelů v roce 2018

UZ   Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč

711 Výstavba chodníku a VO 205.000,00 205.000,00

X Celkem z rozpočtu    
Jihočeského kraje

205.000,00 205,000,00

Veškeré prostředky získané ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje byly použity k účelu,
na který byly poskytnuty. Byly vypořádány a zdokumentovány. 



Obec Řepice uzavřela v roce 2015 Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a.s. za účelem 
financování projektu – Kanalizace – připojení na ČOV Strakonice ve výši 9 600 000 Kč
V roce 2018 bylo splaceno 932.020,00 Kč. 
Zůstatek na úvěrovém účtu je k 31.12.2018: 0,00 Kč.
Tento úvěr byl v roce 2018 doplacen.

a další Smlouvu o úvěru také s Českou spořitelnou a.s za účelem financování projektu – 
Dešťová kanalizace ve výši 999 943 Kč. V roce 2018 bylo splaceno 101.700,00 Kč. 
Zůstatek na úvěrovém účtu je k 31.12.2018: -711.793,00 Kč.

Zůstatek účtu k 31.12.2018 celkem :  2.596.393,21  Kč
                                                               Komerční banka:         2.433.543,60   
                                                               Česká národní banka:     146.449,42   
                                                               Česká spořitelna:              16.400,19
                                                  

Obec Řepice měla v roce 2018 zřízenou příspěvkovou organizaci: Mateřskou školu 
Řepice
Obec Řepice jako zřizovatel příspěvkové organizace „Mateřská škola Řepice“ poskytla v roce
2018 na provoz PO ze svého rozpočtu částku  213.382,00  Kč.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obce Řepice 
v úředních hodinách.
                

Vyvěšeno:           ……………………….

Sejmuto:             ……………………….   
              

Bylo vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách Obce Řepice,
dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.

Schváleno zastupitelstvem obce dne:  18.06.2019 
dle  par. 84 zákona 128/2000 Sb
 

Starostka obce: Vladimíra Tíkaolá, DiS.


