NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MILEJOVICE ZA ROK 2018
Hospodaření obce Milejovice se v r. 2018 řídilo vyrovnaným rozpočtem.
V průběhu roku bylo schváleno 13 rozpočtových opatření.
Skutečné příjmy činily 4.413.683,20 Kč tj. 100 % plnění upraveného rozpočtu.
Výdaje činily 4.086.547.62 Kč, tj. 100 % plnění upraveného rozpočtu.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Třída 1.
Daňové příjmy
Třída 2.
Nedaňové příjmy
Třída 3.
Kapitálové příjmy
Třída 4.
Přijaté transfery
CELKEM

Výsledek od
počátku roku
1.438.153,45Kč

Rozpočet
schválený
1.205.000,-Kč

Rozpočet po
změnách
1.205.000,-Kč

Plnění

252.749,12Kč

86.000,-Kč

182.800,-Kč

100%

267.114,75Kč

0,-Kč

0,-Kč

100%

2.455.665,88Kč

82.000,-Kč

370.400,-Kč

100%

4.413.683,20Kč

1.373.000,-Kč

1.758.200,-Kč

100%

Výsledek od
počátku roku
3.833.792,62Kč

Rozpočet
schválený
1.193.000,-Kč

Rozpočet po
změnách
2.625.903,-Kč

Plnění

252.755,-Kč

180.000,- Kč

392.925,-Kč

100%

4.086.547,62Kč

1.373.000,-Kč

3.018.828,-Kč

100%

Výsledek od
začátku roku
-327.135,58Kč

Schválený
rozpočet
0,-Kč

Rozpočet po
změnách
1.260.628,-Kč

Plnění

100%

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Třída 5.
Běžné výdaje
Třída 6.
Kapitálové výdaje
CELKEM

100%

FINANCOVÁNÍ

Třída 8.
100%
Financování
CELKEM
-327.135,58Kč
0,-Kč
1.260.628,-Kč
100%
Obec Milejovice nepřijala v roce 2018 žádnou půjčku. Obec Milejovice v r. 2018 podepsala smlouvu o
zápůjčce se Státním fondem životního prostředí, která bude použita na výstavbu ČOV. V r. 2018
k čerpání této zápůjčky nedošlo, výstavba ČOV bude započata až v r. 2019, kdy také dojde k čerpání
zápůjčky ve výši 4.170.532,04 Kč.
Obec Milejovice nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nevykonává hospodářskou
činnost.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě /výkaz FIN 2-12M/.

ZŮSTATEK na účtu - Komerční banka
Stav k 1.1.2018

: 2.028.012,53Kč

Stav k 31.12.2018 : 0,00Kč
ZŮSTATEK na účtu - Moneta Money Bank
Stav k 1.1.2018

: 51.811,79Kč

Stav k 31.12.2018 : 2.271.040,50Kč
ZŮSTATEK na účtu - ČNB
Stav k 1.1.2018

: 58.571,66Kč

Stav k 31.12.2018 : 161.304,06Kč
Pokladní hotovost:
Stav k 31.12.2018: 33.191,-Kč
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milejovice za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce provedly zaměstnankyně Krajského úřadu, pověřené k provedení
kontroly hospodaření. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle §2 a §3 zák.č. 420/2004 Sb., byly zjištěny tyto
chyby a nedostatky:
- Inventurní soupisy ÚSC neobsahovaly podpisový záznam odpovědné osoby, záznam osoby
odpovědné za provedení inventury. Inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2018
neobsahovaly podpisy inventarizační komise schválené na zasedání zastupitelstva obce dne
10.12.2018.
- Účet 031 pozemky – přezkoumáním bylo zjištěno, že pozemek zatížený věcným břemenem
dle výpisu z katastru nemovitostí není evidovaný na příslušném analytickém účtu – p.č. 1575.
Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milejovice za rok 2018 je přílohou k
závěrečného účtu.
Zveřejněno současně na webových stránkách:
Vyvěšeno:

Sejmuto:

Zastupitelstvem schváleno:
V Milejovicích dne: 21.5.2019
…………………………………………………
Ing. Svatava Tichopádová
starosta obce

