
Návrh závěrečného účtu obce Uhřice za rok 2019

Obec Uhřice, podle § 17 zákona č. 250/2000n Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce za rok 2019.

1. Údaje o obci :
Adresa: Obec Uhřice, Uhřice 84, 768 33
IČO : 00287857
tel. : 573 370 083
e-mail: obec@obecuhrice.cz
bankovní spojení: ČS Kroměříž, a.s.
č. účtu: 1483126349/0800

Počet členů zastupitelstva : 7

Obec Uhřice je členem DSO "Mikroregion Morkovsko".

Zřízené příspěvkové organizace:
Obec Uhřice nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace.

Organizační složky obce:
Místní knihovna v Uhřicích a Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů Uhřice.

Hospodářská činnost obce:
Obec Uhřice neprovozuje hospodářskou činnost.

Daň z přidané hodnoty :
Obec Uhřice není plátcem DPH.

2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2019

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2019

Tř.1 daňové příjmy 3182200,00 3411 014,00 2972 466,92

Tř.2 nedaňové příjmy 406300,00 575266,00 540299,59

Tř. 3 kapitálové příjmy 0,00 6000,00 6000,00

Tř. 4 přijaté transfery 57800,00 119262,00 119262,00

Příjmy celkem 3646300,00 4111542,00 3638028,51

Tř.5 bežné výdaje 3646300,00 4437026,00 2866555,57

Tř. 6 kapitálové výdaje 0,00 78500,00 74990,00

Výdaje celkem 3646300,00 4515526,00 2941545,57

Saldo příjmů a výdajů 0,00 403984,00 -696482,94

Tř. 8 Financování 0,00 403984,00 -696482,94

Obec Uhřice hospodařila na základě schváleného rozpočtu. Během roku 2019 zastupitelstvo obce
schválilo celkem 10x rozpočtové změny.
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Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v podrobném členění dle rozpočtové skladby tvoří přílohu Č.1.

3. Údaje o tvorbě a použití fondů
Obec Uhřice v roce 2019 tvořila peněžní fond na obnovu vodovodu.

4. Hospodaření zřízených příspěvkoyÝch organizací
Obec Uhřice neměla v roce 2019 zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci.

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně

Dotace přijaté do rozpočtu obce v roce 2019 byly čerpány na stanovený účel a řádně vyúčtovány.

ÚZ Pal. účel Poskytovatel Poskytnutá Čerpání Vratka
dotace (Kč) k 31.12.2019 (Kč)

13101 4116 Aktivní politika zaměstnanosti MPSV 24862,00 24862,00 0,00
OPZ (VPP)

98008 5364 Volba prezidenta ČR 2018 MFČR 0,00 0,00 14843,00

98187 5364 Volby do Parl.ČR a zast. 2018 MFČR 0,00 0,00 20754,00

98348 4111 Volby do Evrops.parlam. 2019 MFČR 29000,00 10755,00 18245,00

Poskytnutnuty žádné dotace
V roce 2019 nebyly poskytnuty žádné dotace.

6. Majetek obce
Na základě příkazu starostky byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2019.
Stav účtů v Kč :
Dlouhodobý nehmotný majetek

• 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek
• 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek
• 031 pozemky
• 032 kulturní předměty
• 021 stavby
• 022 samostatné movité věci
• 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek
• 042 nedokončený dlouhodobý hm.majetek

Dlouhodobý finanční majetek
• 069 akcie

Zásoby
• 132 zboží na skladě

Krátkodobé pohledávky

81.959,03
114.950,00

5.568.725,95
34.351,00

27.150.384,48
1.030.063,60
1.343.641,68

744.766,00

67.000,00

750,00



• 314 krátkodobé poskytnuté zálohy
• 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti

319 pohledávky z přolozdělovaných daní
• 381 náklady příštích období

91.460,00
14.356,00
50.000,00

185.556,00

Krátkodobý finanční majetek
• 231 základní běžný účet
• 236 peněžní fond
• 261 pokladna

2.714.692,17
496.000,00

1.514,00

Krátkodobé závazky
• 321 dodavatelé
• 331 zaměstnanci
• 336 sociální zabezpečení
• 337 zdravotní pojištění
• 341 daň z příjmů
• 342 ost.daně, poplatky
• 374 přijaté zálohy na transfery
• 389 dohadné účty pasivní

96.680,43
44.651,00
4.631,00
7.298,00

50.000,00
9.758,00

18.245,00
91.460,00

Výkaz Rozvaha ÚSC tvoří přílohu č.2, Příloha tvoří přílohu č.3.

7. Hospodaření obce

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti běžného účetního období obce Uhřice za rok 2019 je:
-84.106,65 Kč.
Výkaz zisku a ztráty tvoří přílohu č.4.

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 12.2.2020 - 14.2.2020.
Přezkoumání vykonal pověřený kontrolor Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Jaroslav Císař.

Závěr zprávy zní: nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmo
b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřice za rok 2019 tvoří přílohu č.5.

Přílohy:
č.l) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2-12 M)
č.2) Rozvaha
č.3) Příloha k účetní závěrce
č.4) Výkaz zisku a ztráty
č.5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Výše uvedené přílohy v plném znění jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na elektronické
úřední desce www.obecuhrice.cz.

Zpracovala: Leona Foltýnová

http://www.obecuhrice.cz.


Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2019 schválilo Zastupitelstvo obce dne .
S celým obsahem návrhu závěrečného účtu se občané mohou seznámit v kanceláři OÚ Uhřice

v pondělí od 15.00 - 18.00 hod a ve čtvrtek od 9.00-14.00 hod.

Miroslava Bartošíková, v.r.
starostka

Vyvěšeno dne: 6.5.2020
Sňato dne :


