MĚSTYS BESEDNICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE BESEDNICE ZA ROK 2018
1/ Údaje o plnění rozpočtu za rok 2018
Údaje o plnění příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou součástí spisu závěrečného účtu (výkaz FIN 2-12 M).
Příloha č.1/ Rozpočtové hospodaření podle tříd – sumárně
Příloha č.2/ Rozpočtové hospodaření podle tříd – detailně
Příloha č.3/ Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Příloha č.4/ Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Příloha č.5/ Výdaje – výpis dle oddílů paragrafů
Příloha č.6/ Plnění běžných výdajů dle paragrafů
2/ Stavy účelových fondů
 Sociální fond (SF) - stav k 31.12.2018 činí 31.255,97 Kč.
Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem schváleným zastupitelstvem městyse
Besednice dne 14.02.2018 usnesením č. 133/2018.
 Fond rozvoje bydlení (FRB) - stav k 31.12.2018 činí 428.643,29 Kč.
Příjmy fondu rozvoje bydlení tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech –
poskytnuty 2 půjčky fyzickým osobám. V roce 2018 byla splácena půjčka jedné fyzické
osoby, půjčka druhé fyzické osoby bude splacena v roce 2019.
Výdaje fondu rozvoje bydlení tvořily půjčky poskytnuté občanům dle Vyhlášky obce
Besednice č.4/98 o použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ ze dne 15.6.1998.
 Fond obnovy vodohospodářského majetku (FVHM) - stav k 31.12.2018 činí 1.694.019,20 Kč.
Fond obnovy vodohospodářského majetku byl zřízen na základě usnesení č. 22/2008 ze dne
21.4.2008. V roce 2018 nebyl uskutečněn žádný výdaj z fondu. Z důvodu stavby ČOV nebyl
uskutečněn příděl do fondu.
Hodnoty dle hlavní knihy
analytické (předvahy)
Účet 236.0100 - Sociální fond
Účet 236.0120 - FRB
Účet 236.0140 - FVHM

Počáteční stav
k 01.01.
23 539,31

Příjmy

Výdaje

57 900,00

50 183,34

31 255,97

412 265,48

18 675,66

2 297,85

428 643,29

1 694 019,20

0

0,00

1 694 019,20

Účet 236

Zůstatek k 31.12.

CELKEM

2 153 918,46

3/ Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Besednice
Městys Besednice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Besednice, okres Český Krumlov. Výsledek hospodaření za rok 2018 – zisk 1.712,02 Kč. Rozdělení
zisku: částka 1.000,- Kč převod do fondu odměn, částka 712,02 Kč převod do rezervního fondu.
Finanční výkazy zřízené příspěvkové organizace za rok 2018 jsou součástí spisu
závěrečného účtu. Roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Besednice, okres Český Krumlov projedná zastupitelstvo městyse.
Závěrečný účet městyse Besednice za rok 2018
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4/ Hospodaření Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o.
Zpráva o hospodaření společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o. ze dne
03.04.2019 bude projednána zastupitelstvem městyse Besednice při schvalování závěrečného účtu
za rok 2018. Hospodářský výsledek za rok 2018 činí - 426.295 Kč. Roční účetní závěrka a finanční
výkazy za rok 2018 jsou součástí spisu závěrečného účtu.
5/ Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Nevyčerpané dotace:
Poskytovatel Účel
Jihočeský kraj Volby do zastupitelstev obcí
Jihočeský kraj Volba prezidenta

Vratka
3.961,00 Kč
3.937,00 Kč

Datum
04.02.2019
04.02.2019

Doklad
19-005-000098
19-005-000097

Příloha č.7/ Třída 4 – Přijaté transfery za rok 2018
Příloha č.8/ Poskytnuté transfery a příspěvky za rok 2018
Příloha č.9/ Tabulky finančního vypořádání dotací
6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Jihočeský kraj, oddělení přezkumu
a metodiky hospodaření obcí, se uskutečnilo ve dnech 20.11.2018 a 25.02.2019.
Plné znění „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 městyse Besednice“
je součástí spisu závěrečného účtu.
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018:
I. Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb.
 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb., a to:
 Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo
uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který ke dni nabytí účinnosti zákona
č. 99/2017 Sb. vykonával funkci člena zastupitelstva obce, do které byl zvolen přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byla odměna při skončení funkčního období
stanovena v rozporu s ustanovením § 75 zákona o obcích, ve znění účinném
do 31.12.2017.
 K 30.06. nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření, resp. nebyl oznámen záměr zadat
přezkoumání hospodaření auditorovi.
 Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem.
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
 Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
Závěrečný účet městyse Besednice za rok 2018
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7/ Návrh na usnesení
Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje celoroční hospodaření městyse Besednice
a závěrečný účet městyse Besednice za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018 a to s výhradami uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření a přijímá následující opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:


Navíc vyplacená odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce bude vrácena.
Zodpovídá: starosta, hlavní účetní



Do 30.06. bude požádáno o přezkoumání hospodaření, resp. bude oznámen záměr zadat
přezkoumání hospodaření auditorovi.
Zodpovídá: starosta



Zadavatel bude uveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na veřejné zakázky
včetně všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem.
Zodpovídá: starosta, místostarosta

Do 28.02.2020 zašle městys Besednice přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu
Jihočeský kraj, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření.
Přílohy:

Příloha č.1/
Příloha č.2/
Příloha č.3/
Příloha č.4/
Příloha č.5/
Příloha č.6/
Příloha č.7/
Příloha č.8/
Příloha č.9/
Příloha č.10/

Rozpočtové hospodaření podle tříd - sumárně
Rozpočtové hospodaření podle tříd - detailně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Výdaje – výpis dle oddílů paragrafů
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Třída 4 – Přijaté transfery za rok 2018
Poskytnuté transfery a příspěvky za rok 2018
Tabulky finančního vypořádání dotací
Majetek

Schváleno zastupitelstvem městyse Besednice dne 27.06.2019, usnesením č. 85/2019.

Ing. Alena KOUKOLOVÁ, starostka

..................................................

Ing. Michaela NOVOTNÁ, místostarostka

..................................................

Dokument byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup na www.besednice.cz .

Datum vyvěšení:

09.07.2019

Závěrečný účet městyse Besednice za rok 2018

Datum sejmutí:

………………….
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