ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KLÍNEC ZA ROK 2018
Rozpočet obce Klínec na rok 2018 byl v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů obce projednán a schválen Zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2017 jako
schodkový, přičemž schodek byl pokryt přebytky z minulých let. Ve skutečnosti skončilo hospodaření
obce v závěru roku s mírným přebytkem. Během roku bylo přijato šest rozpočtových opatření
schvalovaných zastupitelstvem obce, a to vždy na veřejném zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) ve
dnech 29. 1. 2018 (rozpočtové opatření č. 18/2018), 16. 4. 2018 (rozpočtové opatření č. 4/2018), 25. 6.
2018 (rozpočtové opatření č. 7/2018), 20. 8. 2018 (rozpočtové opatření č. 9/2018), 27. 9. 2018
(rozpočtové opatření č. 11/2018) a 28. 11. 2018 (rozpočtové opatření č. 14/2018). Důvodem provedení
rozpočtových opatření byl příjem dotací, daní, poskytnutí dotací z rozpočtu obce a změna výše
plánovaných výdajů podle skutečných nákladů.
Hospodaření obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti.
Obec je od 2. 11. 2011 plátcem DPH.
Obec v roce 2018 nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a
právnických osob, nezastavila movitý ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo
poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o
přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace a
neuskutečnila majetkové vklady.
V roce 2018 byly uzavřeny dvě smlouvy o převodu majetku, a to první na prodej pozemku č. 872/6 o
výměře 22 m2, která byla schválena ZO dne 25. 6. 2018. Druhou smlouvou pak obec bezúplatně nabyla
od Státního pozemkového úřadu parcelu č. 101/1, přičemž tato smlouva byla ZO schválena dne 19. 4.
2017. Obec dne 24. 4. 2018 uzavřela smlouvu darovací (schváleno ZO dne 16. 4. 2018), kterou daruje
Sdružení dobrovolných hasičů finanční částku Kč 15.000,00. Obec uzavřela nájemní smlouvu na dobu
neurčitou na pronájem pozemku č. 736/1 za účelem výstavby a provozu veřejného vodovodu pro obec.
Nájemní smlouvu schválilo ZO dne 29. 1. 2018. Obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši Kč 60.000,00 TJ Klínec na provoz a vybavení tělocvičny a hřiště. ZO
smlouvu schválilo dne 24. 4. 2018 a na webových stránkách obce byla smlouva zveřejněna dne 4. 5.
2018.

Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce
v hodnoceném roce (uvedeno v Kč)

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Schválený rozpočet
rok 2018
8.897.000
4.343.658
0
8.151.272
21.391.930
9.529.495
14.856.775
24.386.270

Upravený
rozpočet 31. 12. 2018
9.944.000
3.018.701
0
11.269.891
24.232.592
10.596.695
15.051.575
25.648.270

Skutečnost k 31. 12.
2018
9.570.254
2.591.534
0
9.730.621
21.892.409
8.237.954
13.535.150
21.773.104

Saldo příjmy-výdaje
Uhrazené splátky úvěrů

-2.994.340
505.500

-1.415.678
505.500

119.305
505.500

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 (rozbor čerpání příjmů a výdajů sestavený k 31.
12. 2018). Výkaz je přílohou č. 1 tohoto Závěrečného účtu.
Obec Klínec nemá hospodářskou činnost.
1. Stav běžných účtů
Obec Klínec má běžný účet u ČS a. s. Příbram a běžný účet u ČNB.
Konečný stav na běžném účtu vedeném u ČS ke dni 31. 12. 2018 je 3.177.985,59 Kč.
Konečný stav na běžném účtu vedeném u ČNB ke dni 31. 12. 2018 je 3.711.586,50 Kč.
Stav účtů k 1. 1. 2019 – aktivní výsledek hospodaření ve výši 6.889.572,09 Kč.
2. Stavy úvěrů a půjček
Rozpočet obce byl v roce 2018 zatížen pravidelnými měsíčními splátkami úvěru u České
Spořitelny z 4/2004 (kanalizace II. etapa). Celkem byla na splátkách úvěru v roce 2018 uhrazena
částka 505.500,- Kč.
Úvěr byl k 31. 12. 2018 zcela splacen.
3. Pohledávky
Hlavní část pohledávek ve výši Kč 948.038,50 Kč tvoří přislíbené dary na místní komunikace.
Pohledávky za místní poplatky a za vodné a stočné činí Kč 48.038,50.
Faktury vydané – vodné a stočné, přefakturace elektřiny a opravy veřejného osvětlení a
kontejner na textil v celkové výši 50.761,30 Kč.
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Dotace do rozpočtu obce činily za rok 2018 celkem 9.730.620,52 Kč.
Poskytovatel

Účel

KÚ SčK, dotace
st. rozpočtu
ÚP Praha-západ,
dotace st. rozp.
KÚ SčK

Příspěvek
na
výkon st. správy
Veřejně
prospěšné práce
Hasiči

138.800

138.800

75.775

75.775

0

2.000

2.000

0

MF

Volby
prezidenta ČR
Volby místních
zastupitelstev
MŠ šablony
Dotace Přivaděč
Baně

21.324

18.869,53

2.454,47

30.000

22.571,22

7.428,78

MF
MŠMT
MŽP

Rozpočet v Kč

102.995,20
6.624.114,57

Čerpání v Kč

102.995,20
6.624.114,57

Vráceno
nedoplaceno
Kč
0

0
0

či
v

KÚ SčK

Dotace Přivaděč
930.437,00
930.437,00
0
Baně
Obec Trnová
Dar
společná 1.815.058,00
1.815.058,00
0
část
Přivaděč
Baně
5. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace: Mateřská škola v Klínci.
Mateřská škola vykázala v roce 2018 kladný výsledek hospodaření, přičemž ušetřené finanční
prostředky byly v plné výši převedeny do rezervního fondu. Příspěvek zřizovatele na provoz
pro rok 2018 byl 371.000,00 Kč. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018 je přílohou
č. 2 k závěrečnému účtu obce. Roční závěrka za rok 2018 zřízené PO, včetně zákonem
předepsaných výkazů jsou uloženy na OÚ Klínec.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce provedl na základě žádosti obce Klínec Krajský úřad
Středočeského kraje, Odbor kontroly – oddělení přezkoumávání hospodaření obcí. Přezkoumání
vykonala p. Jiřina Šamanová, p. Irena Kovaříková a Ing. Petr Matoušek ve dnech 12. 11. 2018
(dílčí přezkoumání) a 11. 3. 2019 (konečné přezkoumání). Přezkoumání bylo provedeno dle
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Klínec za rok 2018 je přílohou
č. 3 tohoto závěrečného účtu.
Při přezkoumání hospodaření obce Klínec nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Výkaz FIN 2 – 12 M 2018
Příloha č. 2 - Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018
Příloha č. 3 - Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Klínec za rok
2018.

V Klínci dne 15. 5. 2019

Markéta Polívková, starostka

Vyvěšeno na úřední desce a e-desce OÚ: 17. 6. 2019
Sejmuto z úřední desky: 30: 6. 2020
Schváleno na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Klínec č. 3/2019 usnesením č. 3/19/3 dne
11.6.2019.

