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Obsah závěrečného účtu
A/
B/
C/
D/
E/
F/
G/

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování + ostatní doplňující
údaje k paragrafovému plnění rozpočtu
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a
rozpočtům krajů
Příspěvková organizace (MŠ Pastelka Petříkov, příspěvková organizace)
Kontroly
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Závěr

Závěrečný účet obce Petříkov podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění platných předpisů, zahrnuje údaje o hospodaření obce za období od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty:
1.
2.
3.
4.

Roční přehled aktiv a pasiv k 31. 12. 2019 ( Rozvaha )
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2019 ( Fin 2- 12 M )
Inventura majetku provedená pověřenou inventarizační komisí k 31. 12. 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petříkov ke dni 31. 12. 2019 provedená
auditorskou společností EKMA HB s.r.o. Ing. Milanem Štantejským, oprávnění KAČR 1955ČR
5. Závěrečné výkazy hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí – MŠ Pastelka Petříkov
Uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři OU Petříkov.

A)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování

Rozpočet pro rok 2019 byl ve výši 17,900.872,- Kč schválen jako vyrovnaný. Zůstatek na běžném
účtu KB k 31. 12. 2018 byl 6,753.627,64 Kč, na účtu u ČNB 258.404,37 Kč a na účtu u České spoř.
223.273,20 Kč. Během roku 2019 zastupitelstvo obce odsouhlasilo 11 rozpočtových opatření.
Rozpočet pro období 2019 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Petříkov dne 12.12.2018.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019:
Příjmy rozpočtu v Kč
Třída 1 – Daňové příjmy
10,440.195,50
Třída 2 – Nedaňové příjmy
746.418,14
Třída 3 – Kapitálové příjmy
99.485,00
Třída 4 – Přijaté transfery
983.024,90
Příjmy celkem
12,269.123,54
Příjmy celkem po konsolidaci
11,431.123,54
Výdaje rozpočtu v Kč
Třída 5 – Běžné výdaje
7,874.797,54
Třída 6 – Kapitálové výdaje
2,810.547,37
Výdaje celkem
10,865.344,91
Výdaje celkem po konsolidaci
9,847.344,91
Financování rozpočtu v Kč
Financování celkem po konsolidaci
-1.583.778,63
Stav účtů a majetku v Kč
Stav účtu k 1. 1. 2018 běžný účet
6,753.627,64
Stav účtu k 31. 12. 2018 běžný účet
7,784.763,27
Stav účtu k 1. 1. 2018 ČNB
258.404,37
Stav účtu k 31. 12. 2018 ČNB
294.929,97
Stav účtu k 1.1.2018 ČSSp
223.273,20
Stav účtu k 31.12.2018 ČSSp
284.410,60
Stav majetku netto k 1. 1. 2018
132,746.389,07
Stav majetku netto k 31. 12. 2018 (vč. 061)
135,707.647,51
Inventarizace majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (041)
Dlouhodobý hmotný majetek celkem (021+022+031+042)
Pozemky (031)
Stavby (021)
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)
Majetkové účasti (061)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)

686.135,00
133,328.933,66
11,223.700,98
118,360.430,91
969.757,00
2,775.044,77
200.000,00
1.315.916,85

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové sklady jsou uvedeny ve výkazu Fin 2-12 M.
Obec nepřijala v roce 2019 žádné nové úvěry. Stávající závazky byly řádně a včas spláceny. Kontrola
čerpání rozpočtu byla prováděna průběžně na jednáních zastupitelstva obce a kontrolována komisí
finanční a kontrolní.
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B)

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí

Položka
5321
C)

Účel
Neinvestiční transfery obcím za žáky – celkem

Částka v Kč
3.213,-

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a
rozpočtům krajů

– Volby do EP

98348

4111

29.000,-

21.064,-

Vratka

3.865,-

5021 – 16.140,5161 69,5173 – 886,5175 – 820,5011 - 3.149,-

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je zpracováno ve shora uvedené tabulce.
D)

Příspěvková organizace

Mateřská škola Pastelka.
V roce 2019 bylo ze strany zřizovatele přispěno z rozpočtu na činnost částkou 661.600,- Kč. Roční
závěrka za rok 2019 je k nahlédnutí na úřadu obce.
Výnosy celkem
Náklady celkem
HV

hlavní činnost
hlavní činnost

4,901.775,93
4,901.775,93
0,00

E)
Kontroly za rok 2019
V roce 2019 nebyla provedena kontrola ze strany státních institucí.
F)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v souladu s § 42 zákona
č. 128/2000 Sb. a zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření ÚSC

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petříkov ke dni 31.12.2019 byla provedena
auditorskou společností EKMA HB s.r.o., oprávnění KAČR č. 381, Radotínská 41/14, 159 00 Praha 5,
zprávu vypracoval Ing. Milan Štantejský, oprávnění KAČR č. 1955
 Přezkoumání bylo provedeno dle zákona č. 93/2009 S., o auditorech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodářských
ÚSC a dobrovolných svazků obcí a dalších zákonů a předpisů.


Při přezkoumání hospodaření obce Petříkov za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
nebyly zjištěny významné chyby a nedostatky.



Celé znění zprávy auditora je přílohou tohoto
k nahlédnutí na úřadu obce.
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Závěrečného účtu a zároveň je

G)

Závěr

Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření obce Petříkov obsažených v bodě A, závěrům
kontroly hospodaření v bodě F a celkovému výsledku hospodaření za sledované období schválilo
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 25.6.2020 Závěrečný účet hospodaření obce Petříkov za
rok 2019 bez výhrad.
Přílohy:
1.Účetní výkazy: Výkaz zisku a ztráty za rok 2019, Rozvaha, Příloha, Fin 2-12 M za rok 2019
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce nezávislou auditorskou společností
Osoba odpovědná za účetnictví
Osoba odpovědná za rozpočet
Statutární zástupce

Nicol Urbanová
Petra Kačírková
Miloš Kačírek, starosta obce

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

9.7.2020
25.7.2020

Závěrečný účet hospodaření obce Petříkov za rok 2019 a Zpráva auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 jsou zveřejněny na webových stránkách obce
Petříkov www.obecpetrikov.cz nebo v listinné podobě na Obecním úřadě Petříkov.
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