Závěrečný účet obce Vrskmaň 2019

Závěrečný účet obce Vrskmaň za rok 2019
IČ:

00262218

Sídlo: Vrskmaň Cp. 46, 431 15 Vrskmaň

V souladu s ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění platných předpisů byl sestaven závěrečný účet obce Vrskmaň za rok 2019.
Obec Vrskmaň účtovala během roku v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem
č. 563/1991 sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 460/2012 Sb., kterou
se mění některá ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádní některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., dále zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dle Českých účetních standardů pro některé účetní
jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb..
Obec Vrskmaň není plátcem DPH a ani v roce 2019 neprovozovala hospodářskou
činnost. Obec Vrskmaň nemá žádné závazky vyplývající z úvěrů a půjček.

l) FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTECH OBCE K 31.12.2019
K 1.1.2019
Základní běžný účet

K 31.12.2019

Změna stavu

19.740.029,61

21.775.816,67

+2.035.787,06

Účet ČNB

4.828.999,12

5.283.267,92

+454.268,80

Účet FRB

112.430,06

111.721,26

-708,80

portfoliový účet

344.761,06

344.401,06

-360,00

3.098.468,14

3.098.782,31

+314,17

77.929,00

99.762,00

+21.833,00

28.202.616,99

30.713.751,22

+2.511.134,23

Termínovaný vklad
Účet FRB l'

Celkem

' Poskytnutí úvěru z FRB - splaceno - účet zrušen v 2020
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2) ROZPOČET

Rozpočet Obce Vrskmaň na rok 2019 byl sestaven na základě ,,Metodiky tvorby a
projednáni rozpočtu obce na rok 20 19" a z návrhů rozpočtů jednotlivých kapitol, v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a rozpočtovým výhledem.
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. 3/20 18 ze
dne 17.12.2018, jako schodkový, takto:
příjmy:

7.5742.000,-KČ

výdaje:

13.139.200,-kč

vlastní zdroje: 5.597.200,-KČ

Schodek rozpočtu byl vyrovnán přebytkem hospodaření minulých let. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na úřední desce v souladu s § l l odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů od 30.11.2018 do 17.12.2018.

Rozpočet 2019
Schválený

SkuteČnost

Rozdíl

PŘÍJMY
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Transfery
Celkem
Konsolidace
r '

7.066.000,00
345.000,00
1.000,00
130.000,00
7.542.000,00
0,00

9.179.170,02
1.063.462,91
30.960,00
778.400,00
11.051.992,93
0,00

7.542.000,00

11.051.992,93
",__ _ _

+2.113.170,02
+718.462,9/
+29.960,00
+648.400,00
+3.509.992,93

O

prijmú
Při)'my po
konsolidaci
VÝDAJE
Bčžné
Kapitálové
Celkem
Konsolidace
výdajů
výdaje po
konsolidaci

_ .

+3.509.992,93
_ __ _ __ l

6.024.200,00
7.115.000,00
13.139.200,00
0,00

5.731.001,70
2.809.857,00
8.540.858,70
0,00

-293.198,30
-4.305.143,00
-4.598.341,30

13.139.200,00

8.540.858,70

-4.598.341,30

Financování
5.597.200,00
-2.511.134,23
* daňové při)'my - DPFO ze závislé činnosti, ze samos/ané výdělečné činnosti, DPPO, DPH,
popla/ky, odvod z loterií a VHP, správní popla/ky, daň z nemovitostí -jsou určeny procentním
podílem obcí na částech celostátního hrubého výnosu daní z přidané hodnoty a daní z při)'mú
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* nedaňové při)'my - se skládají z při)'mů výdejního místa, sponzorské dary, pronájmy
pohostinstvĹ sportovního zařízenl: odměna z třl'děqý odpad, úroky apod.
* kapitálové při)"my -jedná se prodej dlouhodobého hmotného a jínančního majetku obce
(pozemky, cenné papíry apod.)
* transfery - při)'em ze státního rozpočtu, státníchfondl'l, evropských fondů, jedná se o
neivestiční transfery (vytvoření účelových pracovních míst, výkon přenesené působnosti státní
správy, dotace na volby apod.)
* běžné výdaje - zabezpeču/'í chod služeb, nákupů, energil: mezd, oblast kultury a kulturní
dům (bez investic), sportovního zařízení poštu, mateřskou školku, svoz odpadů, péče o
veřejnou zeleň, pojištěni' majetku (nemovitostí ve vlastnictví obce, zákonná pojištění)
* kapitálové výdaje -jsoujínanční prostředky k pořízení dlouhodobého majetku (stavby,
pozemky, stroje) či jeho technického zhodnocení opravy

Transfery neziskoyým organizacím, obcím, spolkům
FC HV Vrskmaň

40.000,00

MAS SZK

5.000,00

HSRCH

5.000,00"

SDH Strupčice

15.000,00

DSO Chomutovsko

6.260,00

Včelaři Jirkov

5.000,00

Spolek Proč bychom
se netěšili

5.000,00

Trans/éryjsou poskytnuty na činnost organizacím nebo členské příspěvky v organizacích, ve
kterých je obec členem.

3) ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V průbčhu roku 2019 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními dle potřeby
a schvalován zastupitelstvem obce v počtu celkem 9.
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4) INVENTARIZACE MAJETKU
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena ve smyslu zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a
Směrnice o inventarizaci. Na zasedání ZO č. 13/2019 ze dne 16.12.2019 byla schválena
inventarizační komise ve složení: Fehnl R., Provazník P., Šneiberg A. Byla provedena jak
fyzická tak dokladová inventura, porovnán stav fyzický a účetní, přičemž nebyly zjištěny
rozdíly. K tomuto jsou vyhotoveny inventurní soupisy majetku. Dále k tomuto byla
zpracována inventarizační zpráva.

Hmotný a nehmotný majetek
Účet

Název účtu

Stav k 1.1.2019
v KČ

Stav k 31.12.2019
v KČ

+ Přírůstek
- úbytek

018

drobný DNM

48.936,70

48.936,70

0,00

019

ostatní DNM

210.433,00

210.433,00

" 0,00

021

stavby

39.185.302,05

39.333.987,05

+148.685,00

022

samostatné movité
věci

3.206.631,45

5.856.048,45

+2.649.4"17,00

028

drobný DHM

2.157.121,77

2.218.465,77

+61.344,00

031

pozemky

5.510.398,80

5.511.586,80

+1.188,00

042

nedokončený
majetek

986.619,00

1.088.759,00

+102.140,00

069

ostatní
dlouhododobý fm

61.000,00

61.000,00

0,00

51.177.442,77

54.329.216,77

Celkem

Pozn. .' 042 - na tomto účtu jsou vedeny náklady na pořízeni dlouhodobého majetku předjeho zařaľenm, např.
náklady na rekonstrukce, výstavbv

5) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2019
Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo provedeno firmou LN - Audit, s.r.o., Na
Valích 510, Louny, ze dne 18.3.2019. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě
ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a
zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno průběžně, tj. ve dvou termínech.

4

Závěrečný účet obce Vrskmaň 2019
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištčny žádné chyby a nedostatky ani rozpory se
závaznými právními předpisy, a proto vyslovuji výsledek překoumání hospodaření obce
Vrskmaň bez chyb a nedostatků.

Úplné znění zprávy o překoumání hospodaření obce za rok 2019 je přílohou účetní závěrky (v
elektronické podobě; v papírové podobě v kanceláři OÚ).

Starosta obce Bc. Václav Hora

Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě: 20.5.2020 - 5.6.2020

Návrh závěrečného účtu byl projednán Zastupitelstvem obce Vrskmaň
dne:......11.5.2020
usnesením Č.:......ZO 15/2020....
Přílohý (v elektronické podobě, v tištěné na OÚ):
výkaz Fin 2-12, rozvaha, výkaz zisků a ztrát
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019
Inventarizační zpráva
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