Obec KONOJEDY

Závěrečný účet za rok 2019
Obec Konojedy
dle Zákona 250/2000 Sb. §17
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Konojedy za rok 2019
Účetní závěrka k 31.12.2019-rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, Fin 2-12

15.7.2020
Projednáno: …………………………………….

15.7.2020
Schváleno: ………………………………...

Kompletní závěrečný účet je zveřejněn na webových stránkách ve složce Povinné informace
(http://www.konojedy.cz/urad-124/povinne-informace/zaverecny-ucet-obce-konojedy-/ )
a k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

Ing. Jitka
Neužilová

Digitálně podepsal Ing. Jitka
Neužilová
Datum: 2020.07.17 10:37:54
+02'00'

Ing. Jitka Neužilová
starostka obce
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1) Údaje o plnění příjmů a výdajů

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na OÚ u účetní
úřadu (Fin 2-12 a rozbor čerpání příjmů a výdajů).

2) Hospodářská činnost obce
Obec neúčtuje o hospodářské činnosti.
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3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 5.797.450,01 Kč. Rozpis přijatých dotací
a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracováno v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Poskytovatel
Středočeský
kraj
Středočeský
kraj
Ministerstvo
zemědělství
Ministerstvo
životního
prostředí

Ministerstvo
životního
prostředí

Ministerstvo
zemědělství

Účel
Nové volby zastupitelstev
obcí
Volby do EP

Dotace“Obnova křížku
v Konojedech“
Dotace “Pořízení
kompostérů a
štěpkovače pro občany
obce Konojedy,
Výžerky a Oplany“
Dotace “Pořízení
kompostérů a
štěpkovače pro občany
obce Konojedy,
Výžerky a Oplany“
Dotace “ Konojedy Vodojem

UZ

Položka

Rozpočet

Čerpání

%

98074

4111

21.896,00

21.896,00

100

98348

4111

20.691,00

20.691,00

100

29027

4116

114.551,00

114.551,00

100

15011

4116

15974

4216

29992

4216

1.364.546,51 1.364.546,51

496.765,50

496.765,50

3.779.000,00 3.779.000,00

Komentář k vybraným příjmovým položkám:
• Investiční přijaté transfery od obcí (příspěvek obcí Oplany a
Výžerky na pořízení kompostérů a štěpkovačů)
• Poplatky – svoz a odstranění komunálního odpadu v roce 2019

257.730,00 Kč
174.482,00 Kč

• Poplatek ze psů celkem

5.250,00- Kč

• Rybářství

29.426,00 Kč

• Příjmy z pronájmu nemovitostí
• - bytové hospodářství
- nebytové hospodářství

452.174,00 Kč
149.558,00 Kč

• Nakládání s odpady

44.088,50 Kč

Komentář k vybraným výdajovým položkám:
• Rybářství

31.000,00 Kč

• Provoz veřejné silniční dopravy

55.985,00 Kč

• Pitná voda (Obnova vodojemu činila 3.982.860,00 Kč)

4.006.672,00 Kč

• Odvádění a čištění odpadních vod

36.570,38 Kč

• Předškolní a základní vzdělání

86.427,00 Kč
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100

100

100

• Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a
hist.povědomí ( obnova křížku pod kostelem)
• Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
• Bytové hospodářství

175.720,00 Kč
78.949,31 Kč
146.389,74 Kč

• Veřejné osvětlení

51.783,39 Kč

• Nakládání s odpady (svoz a odstranění komunálního odpadu)
• Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (pořízení
kompostérů a štěpkovačů pro obce Konojedy, Oplany a
Výžerky)
• Požární ochrana

308.170,62 Kč
2.165.592,00 Kč
30.320,61 Kč

• Veřejná zeleň

133.948.33 Kč

• Nákup pozemku

180,000,00 Kč

Stav běžných účtů obce k 31.12.2019…………
4.129.438,75 Kč.
Stav pokladní hotovosti k 31.12.2019…………
58.917,00 Kč.
Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 12/2019.

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání hospodaření provedli dne 26.6.2020 pracovníci odboru kontroly KÚSK- Bc. Marie
Milanovičová, Bc. Jaroslav Petrák, na základě žádosti obce.
Při přezkoumání hospodaření obce Konojedy za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které již byly napraveny. (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č 420/2004 Sb.)

29.6.2020
Návrh závěrečného účtu obce Konojedy byl zveřejněn dne …………………….na
úřední
desce obce a elektronické úřední desce obce.
Předkládá: Ing. Jitka Neužilová – starostka obce

Přílohy: a) účetní závěrka k 31.12.2019-rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, Fin 2-12
b) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Konojedy za rok 2019
Přílohy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Konojedy a na webových
stránkách obce
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