
Závěrečný účet obce Chlum za rok 2019

1. Finanční hospodaření obce v roce 2019
Zastupitelstvo  obce  pro  rok 2019 schválilo  rozpočet  obce   dne  29.  12.  2018.  Obec hospodařila  na  základě
schváleného rozpočtu.

Obcí schválený a poté upravený rozpočet ukazuje tabulka:

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Příjmy 2.398.600,00 Kč 4.722.910,00 Kč 4.719.091,32 Kč
Výdaje 2.398.600,00 Kč 5.125 700,00 Kč 4.210.795,90 Kč

Obec předpokládala vyrovnaný rozpočet.

Převaha příjmů nad výdaji (řádek 4440) na konci roku činila  508.295,42 Kč.
Finanční prostředky na ZBÚ k 31.12.2019 činily 2.188.195,02 Kč.

Obec přijala dotace



Středočeský kraj – volby Evropský parlament (4111) – 14.135,- Kč

Provozní zálohy: elektřina                                     139.440,00 Kč
DPH nadměrný odpočet                                         6.597,00 Kč
Odběratelé                                                              4.800,00 Kč
                       
Závazky:
Mzdy zaměstnanci:                          63.383,00 Kč
SP a ZP:                                             11.799,00 Kč
Daně:                                                  17.700,00 Kč
Daň z příjmů:                                            36.290,00 Kč
Celkem:                                            129.172,00 Kč

Obec nepřijala žádné půjčky ani návratné finanční výpomoci a rovněž neposkytla žádné půjčky ani návratné
finanční výpomoci.

Obec vybrala v roce 2019:
– za vodné                          238.106,-   Kč



– za pronájem pozemků        77.932,-   Kč
– za prodej dřeva                      2.212.084,81 Kč
----------------------------------------------------------------
– Celkem:                             2.528.122,81 Kč

  
Obec předala v roce 2019 obyvatelům k životním jubileím věcné dary v celkové výši: 34.591,- Kč.
Poskytnutí věcných darů bylo schváleno zastupitelstvem.

2. Hospodaření příspěvkových organizací
Obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.

3.Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi
Doprava
Obec je členem sdružení Benebus, které přispívá na autobusovou dopravu, a tím zajišťuje dopravní obslužnost
obce. V roce 2019 přispěla obec Chlum do tohoto sdružení částkou 24.639,- Kč.

Mikroregion



Obec je součástí mikroregionu Český smaragd. Členský příspěvek v roce 2019 činil 38.700,--Kč.

Ekoso
Obec Chlum je členem dobrovolného sdružení Ekoso. Za uložení odpadu na skládce za rok 2019 v Trhovém
Štěpánově obec zaplatila  84.303,35 Kč.

Myslivecké sdružení
Obec Chlum zaplatila příspěvek na činnost za rok 2019 ve výši 6.000,- Kč

4. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Obec  na  základě  zákona  o  obcích  požádala  Krajský  úřad  Středočeského  kraje  o  provedení  přezkoumání
hospodaření za rok 2019. Přezkoumání hospodaření za rok 2019 provedly kontrolorky Bc. Marie Milanovičová
a Bc. Jana Jechová dne 17.10.2019 a dne 29.5. 2020.
Přezkoumání uzavřel KÚ Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 s tímto závěrem:
                                     

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.)



5. Vyhodnocení podnikatelské činnosti obce
Obec v roce 2019 neprovozovala žádnou podnikatelskou činnost.

6. Hospodaření založených obchodních společností
Obec není zakladatelem žádné společnosti.

7. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2019 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s
rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly
zjištěny chyby a  nedostatky.

ZO  ve smyslu § 17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2019 schvaluje závěrečný účet  bez
výhrad 

1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum za rok 2019
2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2019
3)  Rozvaha k 31.12.2019
4)  Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
5) Příloha účetní závěrky k 31.12.2019

V Chlumu dne: 17.6.2020


