Obec Chlumany
Chlumany 60

Závěrečný účet obce za rok 2019
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 – viz příloha + FIN 1-12
2) Hospodářská činnost
V roce roce 2019 byla vedle hlavní činnosti prováděna i hospodářská činnost a to
provoz KYBY zahrady a realizace chlumanských trhů.
Celková výše nákladů HČ:
169 tis.Kč
Přímé příjmy z prodeje:
159,- tis.Kč
--------------------------------------------------Rozdíl příjmů a výdajů (zisk) -10,- tis.Kč
V roce 2019 byla hospodářská činnost ztrátová – nové pořízení elektroinstalace,
stojany do Ky.By atd. V následujících letech se opět očekává zisková činnost.
3)

Stav účelových fondů

Od roku 2009 je tvořen fond na opravy vodovodu a zdrojů pitné vody.
Je tvořen procentním podílem z vybraných poplatků za dodávky pitné
vody-převod do fondu je prováděn 1x ročně, zároveň jsou dle potřeby
a stanovených pravidel prováděny úhrady z prostředků tohoto fondu.
Stav fondu k 31.12.2019 : 339.699,32 Kč.
4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Mateřská škola Chlumany
Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Chlumany
za rok 2019, složení a výše výnosů a nákladů této organizace je přílohou
Závěrečného účtu, k nahlédnutí je na obecním úřadě.
Celkové náklady:
Celkové výnosy:
Hospodářský výsledek:
( zisk)

2.313.067,-2.313.189,-122,- Kč

5) Audit hospodaření roku 2019
Pří provedení auditu společností ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. nebyly
zjištěny žádné závažné chyby.
6) Daňové přiznání
Dle přiznání k dani z příjmu za rok 2019 obci vznikla daňová povinnost
na dani z příjmu právnických osob ve výši: 26.790,- Kč
Tato daňová povinnost bude proúčtována dle daných pravidel a v daném
termínu v roce 2020.
Úhrada daně z přidané hodnoty byla čtvrtletně prováděna dle příslušných
Přiznání k DPH.
7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.
V roce 2019 byly poskytnuty dotace od KÚ Jč kraj a dále od státních fondů.
Finanční prostředky z dotací, které byly vyčerpány, byly zároveň v daných termínech
řádně vyúčtovány.
Kromě výše uvedených příloh je možné na obecním úřadě nahlédnout
do dalších doplňujících sestav, ve kterých jsou detailně rozepsány výsledná
čísla uvedená v této zprávě, uvedeno porovnání roku2019 s předchozími roky,
příp. další dílčí informace.
V Chlumanech 30. 4. 2020

Předkládá: Ing. Vlasta Broučková
finanční účetní
předáno dne: 29. 06. 2020 zastupitelstvu obce

Schválil: Kateřina Pudivítrová
starostka obce

