Závěrečný účet za rok 2018
Název obce:
Adresa
IČ:

Obec Kout na Šumavě
Kout na Šumavě 1
00253499

v souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou
o přezkoumání hospodaření.
1. Rekapitulace příjmů a výdajů (v Kč)
Č.řádku

Název položky

4010

Třída 1 - Daňové příjmy

4020
4030
4040

Třída 4 - Přijaté transfery

4050

Příjmy celkem

4200

Příjmy po konsolidaci

4210

Třída 5 - Běžné výdaje

4220

Třída 6 - Kapitálové výdaje

4240
4430
4440

Schv.rozp.

Upr.rozp

Skutečnost

14.015.000

16.839.000

16.823.183,23

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4.012.000

10.225.000

10.195.242,26

Třída 3 - Kapitálové příjmy

50.000

1.550.000

1.546.803,00

415.000

914.804

11.394.804,00

18.492.000

29.528.804

39.960.032,49

18.492.000

29.528.804

29.480.032,49

13.301.000

18.062.450

26.467.981,98

5.330.000

6.572.000

5.600.150,53

Výdaje celkem

18.631.000

24.664.450

32.068.132,51

Výdaje po konsolidaci

18.631.000

24.664.450

21.588.132,51

Saldo příjmů a výdajů

-139.000

4.864.354

7.891.899,98

Komentář k hospodaření obce:
Obec Kout na Šumavě hospodařila v roce 2018 na základě rozpočtu schváleného ZO dne 19.12.2017.
Návrh byl projednán FV a byl vyvěšen na úřední desce od 4.12.2017 do 19.12.2017. V průběhu roku
2018 byl upraven rozpočtovými opatřeními 1 - 3/2018.
Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly. Při vnitřních kontrolách nebylo
zjištěno, že by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem.
2. Hospodářská činnost obce:
Obec nemá hospodářskou činnost.
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům,
Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
Přijaté prostředky: (v Kč)
Položka
Popis
4111
Volba prezidenta
4111
Volby do zast. obce a do Senátu
4116
Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP
4116
Neinvestiční dotace na výdaje JSDH
4222
Investiční dotace od KÚPK na chodníky

Přijato
22.530
45.000
90.000
26.674
490.000

Vyčerpáno
19.412
33.024
90.000
26.674
490.000

Nevyčerpané prostředky na volbu prezidenta ČR ve výši 3.118 Kč a na volby do zastupitelstva obce ve výši
11.976 Kč byly vráceny při finančním vypořádání dne 17.1.2019 na účet KÚPK
Poskytnuté prostředky na základě veřejnoprávních smluv z rozpočtu obce: (v Kč)
- KÚPK na dopravní obslužnost
- TJ Sokol Kout na Šumavě na pořádání sportovních a společenských akcí
- Svazu tělesně postižených Kdyně
- Svazu neslyšících a nedoslýchavých Domažlice

74.514
30.000
3.000
2.000

Poskytnuté prostředky příspěvkovým organizacím: (v Kč)
- Základní škole
- Mateřské škole

905.000
580.000

Hospodaření ZŠ skončilo v roce 2018 výnosem 108.084,04 Kč. ZŠ požádala ZO o převod výnosů do rezervního
fondu. Fond odměn v roce 2018 čerpán nebyl.
Hospodaření MŠ skončilo v roce 2018 výnosem 34.641,80 Kč. MŠ požádala ZO o převod výnosu do rezervního
fondu. Fond odměn čerpán nebyl.
ZO schválilo na svém zasedání dne 19.2.2019 převod výnosů ZŠ a MŠ do rezervního fondu a zároveň nařídilo
mimořádný odvod na účet obce: ZŠ 108.084,04 Kč a MŠ 34.641,80 Kč. Tyto finanční prostředky byly dne
12.3.2019 připsány na účet obce
4.Stav účelových fondů (v tis. Kč)
Obec nemá žádné účelové fondy
5. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Přezkoumání hospodaření za rok 2018 provedl nezávislý auditor Ing. Jan Nozar, číslo oprávnění 1424,
s tímto závěrem :
A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Kout na Šumavě
za rok 2018 jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumané hospodaření není
ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě
III této zprávy.
B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ
Zákon o přezkoumání hospodaření ukládá, abych ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl závěr
podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 tohoto zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve zprávě uvedl,
zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na
jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření obce Kout na Šumavě jako celku. Proto konstatuji, že
při přezkoumání hospodaření obce Kout na Šumavě za rok 2018 jsem nezjistil chyby a nedostatky.
C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA
V průběhu přezkoumání hospodaření jsem nezjistil žádná rizika, která mohou mít významný dopad na hospodaření
územního celku v dohledné budoucnosti.
D. POMĚROVÉ UKAZATELE
Na základě požadavku § 10 odst. 4 písm. b) zákona o přezkoumání hospodaření v souladu s výpočtovým
algoritmem vydaným MF ČR bylo zjištěno, že k rozvahovému dni činil podíl pohledávek na rozpočtu obce 7,23%,
podíl závazků 9,83% a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (stálá aktiva brutto) není.
E. DLUHOVÁ ODPOVĚDNOST
Obec hospodařila v roce 2018 tak, že výše jejího dluhu vymezeného v § 17 zákona 23/2017 Sb., o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti nepřekročila k rozvahovému dni 60% průměru příjmů po konsolidaci za poslední 4
rozpočtové roky. Ve skutečnosti bylo dosaženo 19,38%.
6. Usnesení k závěrečnému účtu - č. 54/1
ZO schválilo dne 16.5.2019 podle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
podle § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů Závěrečný účet Obce Kout na Šumavě za rok 2018 bez výhrad a bere na vědomí zprávu nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.
Přílohy závěrečného účtu:
účetní výkaz FIN2-12
Rozvaha
Příloha k účetní závěrce
Výkaz zisku a ztráty
Účetní výkazy příspěvkových organizací
Inventarizace

•
•
•
•
•
•

Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

