Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2018
Obec Uhřice, podle § 17 zákona Č. 250/2000n Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2018.

1. Údaje o obci :
Adresa:
Obec Uhřice, Uhřice 84, 768 33
IČO :
00287857
tel. :
573 370083
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 piispěvkové 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 2018
Schválený rozpočet
Tř.1 daňové příjmy

Skutečnost k 3l.12.20 18

Upravený rozpočet

2889800,00

2943700,00

2940409,89

387300,00

366400,00

363185,61

0,00

0,00

0,00

57800,00

1260700,00

2493202,00

Příjmy celkem

3334900,00

4570800,00

5796797,50

Tř.5 bežné výdaje

3204900,00

4658300,00

5087299,26

Tř. 6 kapitálové výdaje

2l30000,00

1479500,00

1479398,51

Výdaje celkem

5334900,00

6317800,00

6566697,77

-2000000,00

-1567000,00

-769900,27

2000000,00

1567000,00

769900,27

Tř.2 nedaňové příjmy
Tř. 3 kapitálové příjmy
Tř. 4 přijaté transfery

Saldo příjmů a výdajů
Tř. 8 Financování

Obec Uhřice hospodařila na základě schváleného rozpočtu. Během roku 2018 zastupitelstvo obce
schválilo celkem 4 rozpočtová opatření.
Plnění rozpočtu prljmů a výdajů v podrobném

členění dle rozpočtové skladby tvoří přílohu č.J.

3. Údaje o tvorbě a použití fondů
Obec Uhřice v roce 2018 tvořila peněžní fond na obnovu vodovodu.

4. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací
Obec Uhřice neměla v roce 2018 zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci.

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Dotace přijaté do rozpočtu obce v roce 2018 byly čerpány na stanovený účel a řádně vyúčtovány.
Pol.

ÚZ

13013 4116

Vratka
(Kč)

Poskytovatel

(VPP) KMA-VZ-50/2018

ÚPČR

70326,00

70326,00

0,00

ÚPČR

105976,00

105976,00

0,00

400000,00

400000,00

0,00

521000,00

521 000,00

0,00

13101 4116 (VPP) KMA-V-21/2018

17928 4216 Dětského hřiště Pod Lorencem MMRČR
120

Poskytnutá
Čerpání
dotace (Kč) k 31.12.2018

účel

4122 Stavební úpravy hřbitova

Zlínský kraj

98008 4111 Volby prezident

MFČR

26000,00

11 157,00

14843,00

98187 4111 Volby do zastupite1stva

MFČR

30000,00

9246,00

20754,00

Poskytnuty žádné dotace
V roce 2018 nebyly poskytnuty žádné dotace.

6. Majetek obce
Na základě příkazu starostky byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2018.
Stav účtů v Kč :
Dlouhodobý nehmotný majetek
81.959,03
• 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek
114.950,00
• 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
• 03 1 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

5.464.223,80
34.351,00
26.111.632,04
l.055.923,60
l.268.729,68
744.766,00

67.000,00

Zásoby
•

132 zboží na skladě

Krátkodobé pohledávky

840,00

•
•



•

311 odběratelé
314 krátkodobé poskytnuté zálohy
315 jiné pohledávky z hlavní činnosti
342 ostatní daně
381 náklady příštích období

Krátkodobý finanční majetek
• 231 základní běžný účet
• 236 peněžní fond
• 263 ceniny
Krátkodobé
• 321
• 324
• 331
• 336
• 337
• 374
• 384

54,00
67.800,00
14.128,00
32.334,00
323.736,00

2.033.723,23
482.000,00
120,00

závazky
dodavatelé
krátkodobé přijaté zálohy
zaměstnanci
sociální zabezpečení
zdravotní pojištění
přijaté zálohy na transfery
výnosy příštích období

2.053,83
28.332,00
46.377,00
4,.138,00
7.074,00
35.597,00
73.340,00

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

7.lIospodařeníobce
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti běžného účetního období obce Uhřice za rok 2018
je -27.534,69 Kč.
Výkaz zisku a ztráty tvoří přílohu č.4.

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 21. - 22.2.2019 a 19.3.2019.
Přezkoumání vykonal pověřený kontrolor Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Jaroslav Císař.
Závěr zprávy zní: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b) a písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.
Zpráva o výsledku přezkoumání

hospodaření

uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmo

Uhřice za rok 2018 tvoří přílohu č.5.

Přílohy:
č.1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2-12 M)
č.2) Rozvaha Výkaz zisku a ztráty
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 Fo1týnová

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2018 schválilo Zastupitelstvo obce dne 27.6.2019.
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: 8.7.2019
Sňato dne : 30.6.2020

