OBEC CETECHOVICE
Cetechovice 45, 768 02 Zdounky
IČ 00287121, tel. 573 368 081, e-mail: obec@cetechovice.cz,

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019 (v užším
rozsahu)
(v Kč)

Návrh závěrečného účtu obce Cetechovice je zpracován na základě ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a je v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

1.Plnění rozpočtu a skutečnosti u příjmů a výdajů za rok 2019
Schválený rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od počátku
roku

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace /po kons./
Příjmy celkem

3.197.100,00
47.300,00
1.000,00
123.400,00
3.368.800,00

3.252.00,00
188.000,00
295.500,00
2.003.400,00
5.738.900,00

3.390.580,70
173.292,28
295.500,00
2.003.394,00
5.862.767,98

Běžné výdaje /po kons./
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

4.130.900,00
1.525.000,00
5.655.900,00

4.630.200,00
1.529.300,00
6.159.500,00

4.400.797,44
1.521.132,50
5.921.929,94

Saldo: Příjmy–výdaje

- 2.287.100,00

-420.600,00

-59.161,96

2..287.100,00

420.600,00

59.161,96

2.287.100,00

420.600,00

59.161,96

Financování
Změna stavu krátkodobých
prostředků
Financování celkem

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12 M
k 31.12.2019) je součástí přílohy závěrečného účtu Obce Cetechovice.
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce Cetechovice za rok 2019 vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání
ing. Jaroslav Císař. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 6.5.2020.
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Cetechovice za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb.
Vzhledem k rozsáhlosti Závěrečného účtu je návrh ZÚ v plném znění včetně příloh: Výkaz Fin 2-12 M
k 31.12.2019, Rozvaha k 31.12.2019, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019, Příloha k 31.12.2019, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019 uloženy na Obecním úřadě v Cetechovicích, kde je možno do nich
nahlédnout kdykoliv v úřední hodiny nebo na elektronické úřední desce obce Cetechovice na adrese:
www.cetechovice.cz, Obecní úřad, rozpočet a finance
Vyvěšeno dne: 18.5.2020
Věra Pleslová v.r. – starostka obce

