ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HLÁSNICE
ZA ROK 2019
Na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), byl zveřejněn návrh závěrečného účtu obce Hlásnice za rok
2019, včetně zákonných příloh, na úřední desce Obecního úřadu Hlásnice a na internetových
stránkách obce od 19. 5. 2020 až do jeho schválení Zastupitelstvem obce Hlásnice dne 4. 6. 2020,
usnesení č. 112/10/2020. Návrh závěrečného účtu byl schválen Zastupitelstvem obce Hlásnice ve
znění, v jakém byl zastupitelstvu předložen.

1.

Plnění příjmů a výdajů obce za kalendářní rok:

Na rok 2019 byl schválen rozpočet schodkový – do schváleného rozpočtu byl zapojen přebytek
hospodaření minulých účetních období na pokrytí rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 3.500.000,Kč, 144.000,- Kč bylo určeno ke splácení jistiny úvěru čerpaného v roce 2009 (financování - pol. 8124).
Dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí
a regionálních rad sestaveného ke dni 31. 12. 2019:
Schválený rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění k 31.12.2019

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace
- Převody mezi bankami
Celkem tř. 4
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů, tj. převody
mezi účty obce, pol. 4134
(příjem do pokladny z běž.účtu)

2.530.500,00
129.500,00
6.000.000,00
60.000,00
0
57.800,00
8.720.000,00

3.540.350,00
292.213,50
6.000.000,00
94.400,00
0
341.036,00
9.926.963,50

4.098.830,55
483.280,73
5.608.814,00
336.500,00
0
456.036,00
10.527.425,28

0

0

242.100,00

Příjmy celkem po konsolidaci

8.720.000,00

9.926.963,50

10.285.325,28

Třída 5 – Běžné výdaje
Z toho převody mezi bankami
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Konsolidace výdajů, tj. převody
mezi účty obce – pol. 41347
(výdaj z běž. účtu do pokladny)
Výdaje celkem po konsolidaci

2.807.350,00
0,00
9. 268.650,00
12.076.000,00

4.850.172,50
0,00
9.131.200,00
13.981.372,50

4.419.155,52
0
5.730.359,61
10.149.515,13

12.076.000,00

13.981.372,50

9.907.415,13

SALDO: Příjmy - výdaje

- 3.356.000,00

4.054.409,00

377.910,15

3.500.000,00

4.198.409,00

-233.910,15

Třída 8 – Financování
8115 „Prostředky minulých let“
(změna stavu bankovních účtů
1.1. - 31.12. 2019)

242.100,00
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To znamená: PS (počáteční stav) – (mínus) KS (konečný stav) BÚ (bankovních účtů) obce se
rovná: 4.029.635,13 ( k 1.1. 2019) mínus 4.263.545,28 (k 31.12.2019) = - 233.910,15 (změna
stavu bankovních účtů, kdy KS je větší než PS - přebytek)
Uhrazené splátky úvěrů

-144.000,00

-144.000,00

-144.000,00

FINANCOVÁNÍ celkem

3.356.000,00

4.054.409,00

-377.910,15

Z tabulky je zřejmé hospodaření obce s přebytkovým rozpočtem ve výši 377.910,15 Kč/rozdíl příjmů
a výdajů (tř. 1–4 mínus tř. 5-6) je kladný/ a z toho splátka úvěru ve výši 144.000,- Kč.
a) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou přílohou k závěrečnému účtu a jsou také k nahlédnutí v kanceláři Obecního
úřadu Hlásnice (Výkaz Fin 2-12 M).
b) V souladu s ustanovením § 16 zákona bylo v roce 2019 provedeno 18 rozpočtových opatření.
V upraveném rozpočtu (rozpočtová opatření) bylo využito prostředků z minulých let ve výši
4.198.409,00 Kč (oproti schválenému rozpočtu o 698.409,00 Kč více) na krytí rozpočtem
nezajištěných výdajů. Prostředky z minulých let na krytí rozpočtem nezajištěných výdajů se
v upraveném rozpočtu uplatnily zejména v první polovině roku, kdy ještě není zřetelný vývoj plnění
rozpočtu. Ve skutečnosti nebyly prostředky minulých let v rozpočtovém roce 2019 vůbec využity.
c) K vyššímu plnění daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu došlo především z důvodu vyššího
výnosu na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (pol. 1111), dani z příjmů právnických
osob (pol. 1121) a na dani z přidané hodnoty (pol. 1211).
d) Zvýšení objemu schváleného rozpočtu z důvodu přijetí dotace z jiného rozpočtu (§ 16 odst. 2
zákona), a to:
-

rozdíl skutečnosti a údaje ve schváleném rozpočtu neinvestičního příspěvku ze státního
rozpočtu na výkon státní správy ve výši 5.400,- Kč (položka 4112), plán: 60.000,- Kč,
skutečnost: 65.400,- Kč,

-

ze státního rozpočtu neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu, konané
v květnu 2019, ve výši 29.000,- Kč.
Celkem zvýšení objemu rozpočtu z důvodů přijetí dotace z jiných veřejných rozpočtů: 34.400,-Kč.
e) Zvýšení objemu schváleného rozpočtu (v rozpočtu po změnách – rozpočtovým opatřením) použitím
nových rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů ve výši
1.172.563,50,- Kč (§16 odst. 3 písm. b) zákona).
Celková bilance zvýšení objemu rozpočtu v r. 2019 po úpravách oproti schválenému rozpočtu (výdaje
upraveného rozpočtu mínus výdaje schváleného rozpočtu) je součet všech zapojených prostředků:
- Zapojení prostředků minulých let: 698.409,- (písm.b)
- Zapojení prostředků přijatých z jiných veřejných rozpočtů (SR): 34.400,- (písm. d)
- Zapojení nových rozpočtem nepředvídaných příjmů: 1.172.563,50 (písm. e)
Celkové zvýšení objemu rozpočtu (upravený rozpočet) oproti schválenému rozpočtu: 1.905.372,50 Kč
(pol. 8124 se rozpočtovým opatřením neměnila).
f) Ve schváleném rozpočtu byly plánované kapitálové příjmy ve výši 6.000.000,- Kč, jelikož byl
předpoklad prodeje stavebních pozemků, který se prakticky uskutečnil (rozdíl mezi plánem a
skutečností byl v akruálním principu (účtování do období, s nímž účetní případ časově a věcně
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souvisí), tj. v tomto případě rozdíl mezi termínem podání návrhu na vklad (zaúčtování výnosu) a
přijetím doplatku kupní ceny na účet obce u stavebního pozemku parc. č. 461/64 (zaúčtování
příjmu).
g) Předpoklad kapitálových výdajů (ve schváleném rozpočtu) byl o víc než 3,5 mil. Kč vyšší než
skutečnost. Některé plánované investice nebyly uskutečněny, a to: investice do místních komunikací
částečně, investice do chodníků, projektová dokumentace a přípravy na opravu požární nádrže
v obci včetně hráze a dokončení nové územní plánovací dokumentace.

2.

Údaje o hospodaření s majetkem:

a) V roce 2019 byl pořízen tento majetek:
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) do výše 40.000,- Kč za položku v celkové
hodnotě 85.062,00,- Kč, z toho:
 Sněhové řetězy na traktor Goliath
2.700,00
 Párty stan 2 ks
16.735,00
 Motorová řetězová pila
12.890,00
 Mraznička pultová
8.347,00
 Stůl a skříňka pod počítač na obecní úřad
4.074,00
 Mobil pro zaměstnance
4.143,00
 Nádrž na vodu na traktor
10.527,00
 Krbová kamna do garáže
4.000,00
 Notebook
8.856,00
 Parní čistič do komunitního domu
12.790,00
- Stavby (účet 021) - přírůstky v celkové hodnotě 4.724.099,19 Kč , z toho:
 Vodovod Obytná zóna Rovinka
1.764.292,45
 Kanalizace Obytná zóna Rovinka
2.959.806,74
Tyto stavby budou předmětem převodu dlouhodobého majetku Obce Hlásnice do majetku VHS
Sitka, s.r.o. Šternberk formou nepeněžitého vkladu do společnosti v roce 2020.
b) Na podrozvahových účtech eviduje obec k 31.12.2019:
-

jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (jiný DDHM), který nesplňuje hranici DDHM 028, ale
současně vyžaduje jeho evidenci, v celkové hodnotě 159.470,- Kč, účet 902,

-

jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (jiný DDNM). Který nesplňuje hranici DDNM 018, ale
současně vyžaduje jeho evidenci v celkové hodnotě 3.658,- Kč, účet 901,

-

ostatní majetek – účet 909: majetkový vklad do MAS Šternbersko, o.p.s. ve výši 432,00 Kč.

-

majetek vypůjčený dle smlouvy o výpůjčce – nádoby na separovaný odpad od fi EKO-KOM, a.s.,
ve výši 36.538,-Kč, účet 966,

-

dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv, účet 974: A) majetek pronajatý od firmy Marius
Pedersen, s.r.o., Šternberk, ve výši 28 620,-, B) dle smlouvy o realizaci překládky sítě el.
komunikací (změna trasy komunikačního vedení v souvislosti s výstavbou infrastruktury do
rozvojové plochy Rovinka) s Českou tel. Infrastrukturou, a.s. pro akci: chodníky ve výši 416.006,00
Kč, celkem: 444.626,- Kč.
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.
c) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.12. 2019 v celkové výši 2.289.330,22 Kč,
z toho:


Infrastruktura – místní komunikace do rozvojové plochy Rovinka (vnější) ve výši
393.070,80 Kč, vyhotovení geometrického plánu a ostatní geodetické práce, projektová
dokumentace, správní poplatky, vsakovací jímky a test, záloha na přeložku NN Rovinka,
stavební a zemní práce na propustku pro budoucí místní komunikaci (účet 042 0001),



Stavba vodovodní přípojky k domu č.p. 28 OÚ – projektová dokumentace ve výši 3.630,00
Kč (účet 042 0002),



Technické zhodnocení zázemí sportoviště (samostatné sociální zázemí u KD) - součástí je
zpevněná plocha u stavby: 262.398,07 Kč (účet 042 0004)



Rekonstrukce chodníku u kaple ve výši 62.750,00 Kč, z toho: 10.000 Kč správní poplatek,
30.250 Kč projektová dokumentace, 22.500 Kč zemní práce (účet 042 0005),



Infrastruktura – místní komunikace Obytná zóna Rovinka (vnitřní) ve výši 89.291,04 Kč
(projektová dokumentace, geodetické práce) (účet 042 0008)



Vybudování chodníků v obci ve výši 301.561,40 Kč, projektová dokumentace, technické
inženýrství, správní poplatky, geodetické práce (účet 042 0009)



Vybudování parkoviště u hřbitova ve výši 44.165,00 Kč, projektová dokumentace (účet 042
0010),



Obnova budovy OÚ ve výši 197.230,00 Kč, projektová dokumentace (účet 042 0011),



Rozšíření kapacity vodovodu v Hlásnici ve výši 246.095,00 Kč, projektová dokumentace,
správní poplatky (účet 042 0014),



Účelová komunikace Rovinka ke hřbitovu ve výši 475.601,25 Kč: geodetické práce,
projektová dokumentace, materiál, mzdy, pronájem techniky aj. (účet 042 0015),



Nové veřejné osvětlení Rovinka ve výši 71.207,35 Kč elektropráce, elektromateriál a
zapůjčení techniky (042 0017),



Vybudování chodníku Rovinka 6.189 Kč (účet 042 0019),



Infrastruktura - NN Obytná zóna Rovinka ve výši 115.750,00 Kč: záloha ČEZ na podíl na
nákladech na elektropřípojky Obytná zóna Rovinka (042 0020),



Povrchová kanalizace (dešťová) Rovinka ve výši 20.391,31 Kč (štěrk),

d) Při inventuře obecního majetku za rok 2019 nebyly zjištěny žádné inventarizační ani účetní rozdíly.
e) Obec Hlásnice nevedla během roku 2019 hospodářskou činnost.
f) Zastavěný majetek k 31. 12. 2019 – obec nemá majetek v zástavě.
g) Obec jako vybraná účetní jednotka začala poprvé k 31.12.2011 svůj majetek podle zákona (z. č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ČÚS č. 708, v platném znění, vyhl. 410/2009 Sb.,
v platném znění) účetně odepisovat, a to prostřednictvím účtů oprávek. Souvztažným účtem
k účtům oprávek je účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku. Výše oprávek k jednotlivému majetku
obce jsou patrné z účetní závěrky – výkaz Rozvaha ve sloupci 2 Období běžné, korekce, jež je
přílohou závěrečného účtu.
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h) V roce 2019 došlo na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Hlásnice k těmto dispozicím
s majetkem obce či nabytí do majetku obce:
Pozemky:
1.) Prodej stavebních parcel v lokalitě Rovinka:
I. Paní (E.J.) parc. č. 461/69 o výměře 852 m2 dle záměru obce č. 1/2019,
záloha kupní ceny připsána na účet obce 16.4.2019, ZO schválilo uzavření kupní smlouvy
25.4.2019, kupní smlouva uzavřena 6.6.2019, 11.6. 2019 podán návrh na vklad,
25.4.2019 přeceněno na RH, p.d. 900028, doplatek kupní ceny připsán na účet obce
8.7.2019: 818.085 Kč (celková k. cena: 848.085 Kč), záloha: 30.000 Kč (účet 324 0015);
II. Manželům F. parc. č. 461/71 o výměře 847 m2, dle záměru obce č. 3/2018,18.6.2018
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (ještě nebyl GP), 30.7.2018 uhrazena záloha kupní
ceny ve výši 82.740 Kč, 22.10.2018 vyhotoven GP – přeceněno na RH (p.d.
900096/2018), 8.1.2019 uzavřena kupní smlouva, 6.2.2019 podán návrh na vklad do KN,
12.3.2019 připsána kupní cena na účet obce („doplatek“ ve výši 751.555 Kč (celková
kupní cena: 834.295 Kč)
III. Panu Ing. M.L. parc. č. 461/72 o výměře 990 m2 dle záměru obce č.
1/2019, záloha kupní ceny připsána na účet obce 1.4.2019 ve výši 30.000 Kč (účet 324
0013), ZO schválilo prodej 25.4.2019, uzavření kupní smlouvy 17.7.2019, 7.8. 2019
podán návrh na vklad, doplatek kupní ceny připsán na účet obce 9.9.2019: 877.185 Kč
(celková k. cena: 975.150 Kč),
IV. Manželům Št. parc. č. 461/73 o výměře 921 m2 dle záměru obce č.
1/2019, záloha kupní ceny připsána na účet obce 18.4.2019 ve výši 30.000 Kč (účet 324
0016), ZO schválilo prodej 25.4.2019, uzavření kupní smlouvy 15.7.2019, 26.7. 2019
podán návrh na vklad, doplatek kupní ceny připsán na účet obce 9.9.2019: 945.150 Kč
(celková k. cena: 907.185 Kč),
V. Manželům Vr. parc. č. 461/74 o výměře 1.008 m2 dle záměru obce č.
1/2019, záloha kupní ceny připsána na účet obce 25.3.2019 ve výši 30.000 Kč (účet 324
0011), ZO schválilo prodej 25.4.2019, uzavření kupní smlouvy 6.6.2019, 11.6. 2019
podán návrh na vklad, doplatek kupní ceny připsán na účet obce 8.7.2019: 962.880 Kč
(celková k. cena: 992.880 Kč),
VI. m. Dost. parc. č. 461/75 o výměře 1.134 m2, dle záměru obce č.
3/2018, 15.6.2018 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (ještě nebyl GP), 28.6.2018
uhrazena záloha kupní ceny ve výši 103.031 Kč (ú. 324 0008), 22.10.2018 vyhotoven GP
– přeceněno na RH, 7.2.2019 uzavřena kupní smlouva, 25.2.2019 podán návrh na vklad
do KN, 22.3.2019 připsána kupní cena na účet obce („doplatek“ ve výši 1.013.959 Kč
(celková kupní cena: 1.116.990 Kč)
Zálohy uhrazené při prodeji dalších stavebních pozemků dle záměrů obce:
m. Lin. Na koupi parc. č. 461/64: 30.000,00 Kč, návrh na vklad podán 9.12.2019, vklad byl
proveden 8.1.2020
Zálohy uhrazené při prodeji staveb. pozemků, zájemci od záměru odstoupili: 90.000,00 Kč
Příjmy v r. 2019 z prodeje pozemků: 5.608.814,00 Kč.
Celkový výnos z prodeje pozemků v roce 2019: 6.566.495,00 Kč
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Rozdíl mezi příjmy a výnosy: je v termínu přijetí skutečných příjmů na účet obce a v termínu
účtování o výnosech: 957.681,00 Kč:
a) Výnos z pozemku nabytého při směně viz bod 2) ve výši 7.015,00 Kč,
b) Výnos z prodeje stavební parcely manželům Lin., kdy návrh na vklad podán v r. 2019
(výnos) a kupní cena („doplatek“) připsána na účet obce v r. 2020: ve výši 764.895,00 Kč.
c) Záloha k. ceny na staveb. pozemek parcely č. 461/71 manželům F. : 82.740,- Kč (příjem r.
2018, ale výnos r. 2019),
d) Záloha k. ceny na staveb. pozemek parcely č. 461/75 manželům Dost.: 103.031,- Kč
(příjem r. 2018, ale výnos r. 2019),
2.) Směna pozemků:
Směna části obecního pozemku p.č. 490/1 o výměře 61 m2 za část pozemku p.č. 490/2 o
výměře 61 m2 v podílovém vlastnictví paní L. K. a J. Z., oba pozemky v k.ú. Hlásnice u
Šternberka, dle záměru obce č. 5/2018, ZO směnu schválilo 14.9.2018, směnná smlouva
uzavřena 25.11.2019, návrh na vklad 27.11.2019. Směna provedena v zájmu obce pro
vybudování chodníků v obci. Výměra obecní parc. č. 490/1 se směnou nezměnila, změnila se
její účetní hodnota.
Stavby:
Pohyby uvedeny v bodě 2. Údaje o hospodaření s majetkem. Obec žádný svůj majetek v roce 2019
kromě pozemků neprodala.
Podrobné údaje o hospodaření s majetkem (včetně oprávek) jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu
Hlásnice
v zákonem
předepsaných
výkazech
(Rozvaha,
Příloha,
Výkaz
zisku
a ztráty k 31. 12. 2019).
Dokončené investice v roce 2019:
V roce 2019 byla dokončena stavba “Vodovod a splašková kanalizace – obytná zóna Rovinka“
v celkové hodnotě 4.724.099,19 Kč , z toho:
 Vodovod Obytná zóna Rovinka
1.764.292,45
 Kanalizace Obytná zóna Rovinka
2.959.806,74
Stavba byla dokončena a zkolaudována. Z důvodu nutnosti uzavření dodatku na méněpráce a vícepráce
na stavbě, který nebyl schválen zastupitelstvem do konce roku 2019, byla vytvořena dohadná položka ve
výši 130.000,- Kč pro závěrečnou fakturu od dodavatele stavby.
Náklady na zpevněnou plochu u sociálky sportoviště (KD) byly sloučeny s oceněním technického
zhodnocení „sociálky sportoviště KD (účet 042 0004)

3.

4.

Významnější opravy v roce 2019 – náklady: v r. 2019 nebyly provedeny
významnější opravy.

Finanční situace obce k 31.12. 2019

Stav ZBÚ obce k 1. 1. 2019: 4.029.635,13 z toho BÚ u ČS: 3.838.609,23 a u ČNB: 191.025,90
I. Skutečné příjmy v r. 2019:

10.285.325,28
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9.907.415,13

II. Skutečné výdaje v r. 2019:
III. Splátky jistiny úvěru v roce 2019:

144.000,00 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2019

377.910,15

Rozdíl mezi příjmy a výdaji mínus uhrazené splátky úvěru
(144.000,-) za rok 2019

233.910,15

(změna stavu základních běžných účtů obce je tedy: – 233.910,15 Kč se záporným znaménkem –
vyrovnává rozdíl)
Stav ZBÚ obce k 31. 12. 2019: 4.029.635,13 mínus ( - 233.910,15) = 4.263.545,28 - v r. 2019 obec
hospodařila s přebytkem hospodaření: 233.910,15 Kč, který vyrovnává financování 8115 (rozdíl
počátečního a konečného stavu na běžných účtech obce).
V roce 2019 obec nepřijala žádný úvěr.
V roce 2019 obec nepřijala žádnou jinou půjčku, ani návratnou finanční výpomoc.
IV. Dlouhodobé závazky obce:
Stav účtu 451 0200 Dlouhodobé úvěry k 31. 12. 2019
432.000,00 Kč
(co ještě obec dluží)
stav účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky k 31. 12. 2019
10.580,00 Kč
(10.355,- Kč přijatá kauce a jistota pro případnou úhradu budoucí pohledávky
pronajímateli obci Hlásnice nájemci bytů č. 1 a č. 2 v domě č.p. 28 v Hlásnici a
225,- Kč přeplatek na m. popl. za odpady z. r. 2015)

Dlouhodobé závazky celkem

442.580,00 Kč

V. Stav ZBÚ obce k 31.12.2019
4.263.545,28 Kč
z toho:
účet u ČNB:
285.295,50 Kč
účet u ČS:
3.978.249,78 Kč
(skutečný stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2019)
VI. Stav účtu 261 pokladna k 31.12.2019:
Pokladna byla účtována v režimu oddělené pokladny.

5.

0 Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

V roce 2019 došlo v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 k vratce
nevyčerpané neinvestiční dotace na volbu prezidenta ČR v 1/2018 ve výši 9.805,- Kč a na volby do
Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí v 10/2018 ve výši 12.860,- Kč, celkem: 22.665,- Kč
(kapitola položka 6402 5364).

6.

Přijaté výše dotace z veřejných rozpočtů v r. 2019:
 neinvestiční dotace na volby do Evropského Parlamentu, konané v 5/2019
 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci RUD – příspěvek
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29.000,- Kč

na výkon státní správy
65.400,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přijaté dotace z veřejných rozpočtů v roce 2019 celkem:
94.400,- Kč
Dotace na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání.
Finanční vypořádání neinvestiční dotace na volby do Evropského Parlamentu konané v 5/2019: vratka je
odvedena v r. 2020 na účet Olomouckého kraje v zákonném termínu.

7.

Tvorba a použití fondů

Obec Hlásnice netvoří žádný fond dle z. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném
znění.

8.

Stav přijatých nesplacených úvěrů a půjček

Obec v roce 2009 čerpala úvěr ve výši 1.600.000,- Kč na vlastnický podíl ve VHS Sitka, s.r.o.
Šternberk.
Stav účtu 451 0200 (dlouhodobé úvěry) k 31.12.2019:
tzn. že tuto částku má obec ještě splatit.
Splaceno k 31.12.2019:
z toho splacená jistina v roce 2019:

1.168.000,00 Kč
144.000,00 Kč

V roce 2019 bylo zaplaceno na úrocích z úvěru:
za vedení úvěru:
ostatní poplatky z úvěr. účtu
K úvěru viz body 4. III. a 4. IV.

9.

432. 000,00 Kč

9.294,60 Kč
1.800,00 Kč
114,00 Kč

Stav poskytnutých nesplacených půjček

Obec Hlásnice neposkytla v r. 2019 žádné fyzické ani právnické osobě půjčku.

10.

Poskytnuté dotace

Obec Hlásnice poskytla v roce 2019 peněžitý dar fyzické osobě za nafocení zimní Hlásnice ve výši
2.000 Kč, dále peněžitý dar mažoretkám ve výši 2.000 Kč a peněžitý dar fyzické osobě v rámci veřejné
sbírky Obce Hlásnice 2019 ve výši 8.500 Kč.

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření Obce Hlásnice za rok 2019 provedl odbor kontroly Krajského úřadu
Olomouckého kraje Olomouc na základě písemné žádosti obce ze dne 15. 2. 2019 v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.
Závěr zprávy zní: Při přezkoumání hospodaření obce Hlásnice za rok 2019 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění).
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou závěrečného účtu.
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12.

§ 17 odst. 6 zákona

Uplatnění připomínek k závěrečnému účtu
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Hlásnice uplatnit buď písemně ve lhůtě po
dobu jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva obce Hlásnice.
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu přede dnem projednání v zastupitelstvu
Vyvěšeno na úřední desce OÚ:
Sejmuto z úřední desky OÚ:
Vyvěšeno na internetových stránkách obce:
Sejmuto z internetových stránek obce:

19. 5. 2020
4.6. 2020 v den projednání v ZO Hlásnice
19. 5. 2020
4.6. 2020 v den projednání v ZO Hlásnice

Počet stran dokumentu: 9
Vypracovala: Renáta Kreuzigerová, správce rozpočtu a hlavní účetní obce Hlásnice
Kontrola: Marián Marghold, příkazce operace, starosta obce Hlásnice
Přílohy
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
(Fin2-12 M) za období roku 2019
- Rozvaha - bilance za období roku 2019
- Výkaz zisku a ztráty za období roku 2019
- Příloha účetní závěrky za období roku 2019
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlásnice za rok 2019
Zde na internetových stránkách obce Hlásnice je zveřejněno úplné znění závěrečného účtu se všemi
přílohami, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Veškeré údaje obsažené v závěrečném účtu a údaje k účetní závěrce za rok 2019 jsou také k dispozici
k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Hlásnice v úřední hodiny obecního úřadu: pondělí a středa v
10.00 - 12.00, 15.00 - 17.00 hodin.
V Hlásnici dne 4. 6. 2020
Marián Marghold, starosta obce Hlásnice

9

