
Návrh na závěrečný účet  Obce Řepice za rok 2019

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
Obec Řepice   návrh na závěrečný účet  obce za rok 2019

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2019  ( výkaz FIN 2-12 M )

Příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
daňové příjmy 5.992.600,00 6.864.367,00 6.815.621,00
nedaňové příjmy 398.800,00 565.435,00 533.423,19
kapitálové příjmy 0 0 0
přijaté dotace          4.095.000,00 5.019.439,00 1.753.439,00

příjmy celkem 10.486.400,00 12.449.241,00 9.102.483,00

Výdaje
běžné výdaje 8.779.400,00 10.364.452,35 6.304.284,07
kapitálové výdaje 1.707.000,00 1.992.600,00 352.341,00

výdaje celkem 10.486.400,00 12.357.052,35 6.656.625,07

V položce přijaté dotace:              upr.rozp.         skutečnost
výkon státní správy 98.100,00                  98.100,00

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 31.12.2019

   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

3)  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

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 2019 podle zákona č. 420/2004 Sb., § 2 
a § 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 2019

Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč

UZ  33063    Dotace pro MŠ šk.asistent 352.242,00 352.242,00

Položka 4112 Dotace na výkon státní správy 98.100,00 98.100,00

X Celkem ze státního   
rozpočtu

450.342,00 450.342,00

Přehled dotací 
přidělených od 
Jihočeského kraje podle 
účelů v roce 2019

UZ   Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč

711 POV – pomocná technika zeleň 235.000,00 235.000,00

453 Moderní hasiči 46.000,00 46.000,00

433 Podpora cestovního ruchu 20.000,00 20.000,00

710 POV-veřejná zeleň na návsi 53.000,00 53.000,00

X Celkem z rozpočtu    
Jihočeského kraje

354.000,00 354.000,00

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 Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a.s. za účelem financování 
projektu – Dešťová kanalizace ve výši 999 943 Kč. V roce 2019 bylo splaceno 101.700,00 
Kč. 
Zůstatek na úvěrovém účtu je k 31.12.2019: -610.093,00 Kč.

Zůstatek účtu k 31.12.2019 celkem :  4.914.489,42  Kč
                                                               Komerční banka:         4.785.010,02   
                                                               Česká národní banka:     115.493,62   
                                                               Česká spořitelna:              13.985,78
                                                  

Obec Řepice měla v roce 2019 zřízenou příspěvkovou organizaci: Mateřskou školu 
Řepice
Obec Řepice jako zřizovatel příspěvkové organizace „Mateřská škola Řepice“ poskytla v roce
2019 na provoz PO ze svého rozpočtu částku  209.928,00  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:  …………………………… 
dle  par. 84 zákona 128/2000 Sb
 

Starostka obce:


