OBEC NOVÁ VES
Nová Ves čp. 39, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 00579092

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZA ROK 2018
(§ 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů a
ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Projednáno:
Schváleno:

Zastupitelstvem obce Nová Ves 11. 03. 2019
Zastupitelstvem obce Nová Ves usnesením č. 51/2019 dne 11. 03. 2019

Zpracovala:

Bc. Monika Zahrádková
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1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen na 16. zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves
konaného dne 12. 03. 2018 jako schodkový. Schodek byl dorovnán financováním ze zůstatku
finančních prostředků z minulých let.
Následující tabulka zobrazuje číselná data o rozpočtu a o plnění příjmů a výdajů za rok 2018.
Rozpočet
schválený
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje

Rozpočet po Skutečnost k
změnách
31. 12. 2018

2 515 500
2 634 420
217 940
217 940
10 000
23000
233 881
263 881
2 977 321
3 126 241
3 465 434,24 3 904 434,24
1 048 044,87 941 044,87
4 513 479,11 4 845 479,11

3 010 227,04
262 760,46
2 415
1 253 586
4 528 988,50
3 768 720,24
329 668
4 098 388,24

-1 536 158,11 -1 719 238,11

430 600,26

Z uvedených údajů o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 vyplývá, že saldo (rozdíl mezi
skutečnými příjmy a skutečnými výdaji) vykazuje hodnotu 430 600,26 Kč. Kladná hodnota
tohoto čísla znamená, že rok 2018 byl zakončen přebytkem v této výši.
Podrobné údaje o plnění rozpočtu (příjmů a výdajů) a o dalších finančních operacích v členění
dle rozpočtové skladby jsou přílohou závěrečného účtu.
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2. Běžné účty
Následující kapitola prezentuje konečné zůstatky k 31. 12. 2018 na účtech, které jsou
v majetku obce Nová Ves.
Běžný účet u Komerční banky, a. s.: 3 355 341,36 Kč
Běžný účet u České národní banky: 285 747,51 Kč
Spořící účet u Komerční banky, a. s.: 5 507 823,15 Kč
Podrobný soupis všech bankovních účtů je předmětem následujícího přehledu (údaje v Kč).
Komerční banka
231 00
ZBÚ KB
231 11
Spořící účet KB
Česká národní banka
231 10
BÚ ČNB

21722571/0100
10107-9843630247/0100
94-6610571/0710
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3 355 341,36
5 507 823,15
285 747,51

3. Majetek obce
Hospodaření s majetkem obce je upraveno
o Plánem inventur na rok 2018,
o Odpisovým plánem,
o Směrnicí k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.
Tyto směrnice jsou v souladu s obecně platnými předpisy.
Přehled stavů na majetkových účtech v základním členění zahrnuje následující tabulka
(podrobné členění je obsahem rozvahy, která je přílohou závěrečného účtu):
(údaje v Kč)
Název účtu

Zůstatek k 31. 12. 2018
AKTIVA

A
I.
II.
III.
IV.
B
I.
II.
III.
C
I.
II.
III.

D
I.
II.
III.

Stálá aktiva
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek
dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva
zásoby
krátkodobé pohledávky
krátkodobý finanční majetek
PASIVA
Vlastní kapitál
jmění účetní jednotky a upravující položky
fondy účetní jednotky
výsledek hospodaření
z toho: VH předcházející účetních období
VH běžného období
VH ve schvalovacím řízení
Cizí zdroje
rezervy
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky

5

7 073 749,70
265 422,00
6 224 327,70
584 000,00
0,00
9 246 842,02
0,00
97 930,00
9 148 912,02
16 076 273,72
8 747 157,34
0,00
7 329 116,38
6 565 175,26
763 941,12
0,00
244 318,00
0,00
0,00
244 318,00

4. Plnění rozpočtu a hospodářský výsledek
Plnění rozpočtu a hospodářský výsledek jsou dva instituty, které poskytují dvě zcela odlišné
informace.
Plnění rozpočtu vypovídá o finančním hospodaření obce, podává informaci o skutečně
přijatých a skutečně vydaných finančních prostředcích v průběhu sledovaného kalendářního
roku. Výsledkem hospodaření dle rozpočtu (plnění rozpočtu) je schodek nebo přebytek.
V kapitole 1 jsou shrnuty údaje o plnění rozpočtu (z výkazu Fin 2-12) a bylo konstatováno, že
výsledkem hospodaření za rok 2018 je přebytek (kladné saldo) ve výši 403 600,26 Kč.
Hospodářský výsledek je naopak rozdílem mezi dosaženými výnosy a vynaloženými
náklady bez ohledu na skutečnost, zda byly či nebyly uhrazeny, tzn., že neposkytuje
informace o toku finanční hotovosti, ale o zaúčtovaných nákladech a výnosech. Výsledkem je
zisk nebo ztráta. Hospodářský výsledek je generován výkazem zisku a ztráty, resp. v rozvaze.
Za rok 2018 má výsledek hospodaření naší obce kladnou hodnotu, konkrétně 763 941,12 Kč.
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5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 52 981,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a
jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány,
nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby ve výši 27 858,00 Kč byly vráceny do
státního rozpočtu.
Transfery do rozpočtu obce za rok 2018 (údaje v Kč)
poskyt.

účel

MF ČR Volby Prezident ČR
MF ČR Volby zastupitelstev obcí
CELKEM

ÚZ

poskytnuto

98008
98187

22 981,00
30 000,00
52 981,00

čerpání
13 202,00
11 921,00
25 123,00

Vysvětlivky
- MF ČR = Ministerstvo financí

6. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
poskytnuto
Občanské sdružení Novavesring Motokros
SK Albrechtice nad Orlicí
Celkem

7 000,00
7 000,00
14 000,00

(údaje v Kč)
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čerpáno
7 000,00
7 000,00
14 000,00

7. Přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření obce Nová Ves provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje
v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění platných předpisů.
Kontrola byla provedena dne 24. 01. 2019.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Nová Ves
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
 Právní předpis: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
 § 13 odst. 2 - V informaci o přijatých opatřeních k nápravě nedostatků nebyla uvedena
lhůta, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o jejich plnění.
o V informaci o přijatých opatřeních k nápravě nedostatků zjištěných při
přezkoumání hospodaření za rok 2016, kterou obec zaslala přezkoumávajícímu
ogánu, nebyla uvedena lhůta, ve které obec podá písemnou zprávu o plnění
opatření.
- V roce 2018 se tento nedostatek již nevyskytuje. (napraveno)
 Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
 ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3. - Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního
případu.
o Předpis došlých dodavatelských faktur na vrub nákladového účtu není v některých
případech účtován v den přijetí faktury, je účtován až spolu s platbou faktury.
- V kontrolovaném měsíci březnu 2018 se tento nedostatek již nevyskytoval.
(napraveno)
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Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.
byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
 Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 § 84 odst. 2 písm. p) - Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem
pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva.
o Se členkou ZO byla uzavřeno dohoda o provedení práce, tato však nebyla před
uzavřením schválena v ZO.
- Dohoda o provedení práce uzavřená s členkou ZO podepsanou dne 17. 12. 2018
byla schválena v ZO dne 14. 12. 2018. (napraveno)

D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Nová Ves za rok 2018

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004
sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b),
odstraněných v průběhu přezkoumání.
II. Při přezkoumání hospodaření obce Nová Ves za rok 2018
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření - obce Nová Ves - za rok 2018
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,00 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

2,01 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
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0%

IV. Ověření poměru dluhu obce Nová Ves k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky
Ověřili jsme poměr dluhu obce Nová Ves k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle
právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým
způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru.
Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky.
Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden
v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.
ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu
k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné
a nebudou již měněny.
V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
Nová Ves, dne 24. 01. 2019
Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves je přílohou tohoto
závěrečného účtu.
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8. Přílohy
-

Hospodaření obce Nová Ves k 31. 12. 2018
Inventarizační zpráva za rok 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31. 12. 2018
Rozvaha k 31. 12. 2018
Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves za rok 2018 Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje ze dne 24. 01. 2019

Závěrečný účet včetně všech zákonem předepsaných výkazů je v tištěné podobě k nahlédnutí
na Obecním úřadu v Nové Vsi v kanceláři č. 1, nebo v elektronické podobě na
www.novavesobec.cz v sekci Úřední deska.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 07. 03. 2019 nebo
ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.
Závěrečný účet za rok 2018 bude předmětem jednání ZO Nová Ves 11. 03. 2019.
Závěrečný účet a jeho přílohy jsou současně dokumenty, které slouží jako podklady pro
projednávání účetní závěrky obce Nová Ves za rok 2018.

Návrh na usnesení ZO:
o Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Nová Ves za rok 2018 včetně
výsledku hospodaření ve výši 763 941,12 Kč.
o Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Nová
Ves za rok 2018 včetně zprávy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 „BEZ CHYB A NEDOSTATKŮ“.

Tomáš Zaňka
starosta obce
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