Obec Žáky
Závěrečný účet obce zpracovaný za období 1. 1. 2018- 31. 12. 2018
Právní forma - obec je základní územní samosprávné společenství občanů, tvoří územní
celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek,
vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Při plnění svých
úkolů vychází ze zákonu 128/2000 Sb. O obcích, 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a
zákonů souvisejících.
Orgány obce – zastupitelstvo obce je složeno ze 6 členů,
obec má zřízen finanční, kontrolní a kulturní výbor
Hlavní předmět činnosti – obec pečuje o všestranný rozvoj svého území, a o potřeby svých
občanů, při plnění těchto úkolů chrání též veřejný zájem.
Ekonomická činnost - obec neprovozuje hospodářskou činnost.
Příspěvkové organizace zřízené obcí - obec je zřizovatelem Mateřské školy Žáky.
Obsah :
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2. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům (třída 4)
3. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům z rozpočtu obce
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1. Rozpočet
Rozpočet obce Žáky byl schválen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 13.12.2017.
V průběhu roku se rozpočet upravoval rozpočtovými opatřeními. Všechny změny původně
schváleného rozpočtu projednalo a schválilo obecní zastupitelstvo a rozpočtové změny jsou
uveřejněny na webových stránkách obce https://www.obec-zaky.cz/, stejně jako střednědobý
rozpočtový výhled obce.

Příjmy (třída 1-4) v Kč

Výdaje (třída 5-6) v Kč Financování třída 8 v Kč

Původní rozpočet

5.178.000,00

2.977.000,00

2. 201.000,00

Stav 31.12.2018

7.772.963,81

3.930.012,79

3.842.951,02

Změna stavu

2.594.963,81

953.012,79

1.641.951,02

Výši rozpočtu ovlivnily zejména přijaté dotace a s nimi související investiční výdaje. Zároveň
došlo k zapojení některých původně nerozpočtovaných položek příjmů a výdajů. Příjmy i
výdaje byly do rozpočtu začleňovány průběžně, jak nabíhaly v jednotlivých obdobích roku
2017.
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2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 5.613.759,16 Kč. Dotace byly řádně
vyúčtovány.
4111 – dotace na volby prezidenta (ÚZ 98008)
32.675,00 Kč
4111 - dotace na volby zastupitelstvo (ÚZ 98187)
45.030,00 Kč
4112 – dotace na vnitř. správu obce
55.300,00 Kč
4116 – dotace na úroky z úvěru MZe (ÚZ 29021)
24.706,97 Kč
4116 – dotace SFŽP obnova zaniklých cest (ÚZ 15011) 585.233,13 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------Celkem
742.945,10 Kč

3. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům z rozpočtu obce
Svaz měst a obcí
Mikroregion Čáslavsko
FK AJAX Štrampouch
Obec Krchleby- SDH

2.813,80 Kč
16.546,00 Kč
30.000,00 Kč
2.000,00 Kč

4. Stavy bankovních účtů
Stav peněžních prostředků na běžných účtech obce k 31.12.2018 :
- 443509359Ú0800 ČS,a.s. Kutná Hora
:

- 981224-443509359/0800 ČS a.s. kutná Hora
- 20036-443509359/080 ČSa.s. Kutná Hora
- 257799444/0300 ČSOB spořící
- 257798687/0300 ČSOB municipální
- 94-3617161/0710 ČNB

Stav účtů k 31.12.2018

Stav pokladny obce k 31.12.2018

5.008.777,05 Kč
112.175,50 Kč
38.547,65 Kč
8.496.342,38 Kč
901,28 Kč
16.846,77 Kč

13.673.590,63 Kč

10.091,00 Kč
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5. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí k 31. 12. 2018
Mateřská škola Žáky
Náklady celkem:
Výnosy celkem:

1.711.200,90 Kč
1.800.312,83 Kč

Z toho :
Neinv. příspěvek od obce:
290.000,00 Kč
Od MŠMT
1.326.391,00 Kč
Od MŠMT šablony
340.990,00 Kč
FKSP:

13.971,48 Kč

Stavy bankovních účtů
Stav peněžních prostředků na běžných účtech příspěvkové organizace k 31.12.2018

115-44822260267/0100:
115-4482300257/0100:
Pokladna

471 527,52 Kč
15 058,50 Kč
7.561,00 Kč

Výsledek hospodaření:

+ 89.111,93 Kč

Návrh závěrečného účtu Obce Žáky byl vyvěšen na úřední desce v období
od 18.2.2019 – 11.3.2019 a občané mohli uplatnit své připomínky.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 11.3. 2019 usnesením schválilo
souhlas s celoročním hospodařením Obce Žáky
bez výhrad
Při přezkoumání hospodaření obce Žáky za rok 2019 podle § 2 a 3 zákona č.
420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky
spočívající v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.

Žáky dne 12.3.2019
Vypracovala: Hausdorová

Tomáš Neužil
starosta obce

Vyvěšeno na elektronické úřední desce Obce Žáky dne: 12.3.2019
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