
 

Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2019 

 
 

A) Údaje o plnění příjmů a výdajů. 

 
1. Hospodaření sledovaného roku 

 

Příjmy celkem za rok 2019 byly k 31. 12. 2019 ve výši: 264 329 tis. Kč 

Výdaje celkem za rok 2019 byly k 31. 12. 2019 ve výši:  57 863 tis. Kč 

Financování                                                                     -206 465 tis. Kč  

- v tom    - 2 800 tis. Kč splátky půjček a úvěrů 

-              - 203 665 tis. Kč poplatek ze skládky, ušetřené prostředky 

 

Zůstatek na účtech obce k 31. 12. 2019: 286 738 tis. Kč 

 

Přiložená sestava vyjadřuje celkový pohled na hospodaření obce, porovnání schváleného, 

upraveného rozpočtu a účetní skutečnosti v podrobnosti tříd rozpočtové skladby s vyjádřením 

salda hospodaření při zahrnutí třídy 8- financování. 

 

2. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu. 

 

Tabulky obsahují rozpočet schválený, upravený a skutečnost v členění: 

a) daňové příjmy ( třída 1) 

b) nedaňové příjmy ( třída 2) 

c) kapitálové příjmy ( třída 3) 

d) přijaté dotace ( třída 4) 

 

3. Daňové příjmy 

 

Přehled o složení nejdůležitější příjmové části rozpočtu, obsahuje rozpočet schválený, 

upravený a skutečnost v členění: 

a) sdílené daně – pol. 11xx, 12xx 

b) místní poplatky – pol. 133x, 134x 

c) správní poplatky – pol. 136x  a 

d) daň z nemovitosti – pol. 1511 

 

4. Plnění sdílení daní po měsících. 

   V tabulce se porovnává plnění příjmů z daní a kapitálových výnosů po jednotlivých 

měsících. 

 

5. Plnění sdílených daní po měsících v období uplynulých tří let. 

   V tabulkách se porovnávají sdílené daně v období uplynulých tří let. 

 

 

6. Porovnání běžných výdajů v členění podle paragrafů. 

 

 



 

7. Porovnání celkových výdajů podle oddílů rozlišené na běžné, kapitálové a výdaje 

celkem. 

 

8. Analýza příjmů a výdajů po měsících. 

 

9. Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících 

 

10. Měsíční stav peněžních prostředků / banky a poklady/ 

 

11. Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících. 

 

B) Hospodářská činnost obce. 
    
Obec v roce 2019 neprovozovala hospodářskou činnost. 

 

C) Tvorba a použití peněžních fondů. 
  

 Obec hospodaří se sociálním fondem. Jiné fondy nebyly tvořeny. 

 

   Sociální fond: stav k 1.1.2019          421 tis. Kč 

                           příděl do fondu          300 tis. Kč 

                           čerpání fondu            438 tis. Kč 

                           stav k 31.12.2019      283 tis. Kč 

 

D)  Meziroční srovnání 
    

 Sestavy porovnávají stavy za poslední 3 roky  

1. aktiva a pasiva 

2. závazky a pohledávky 

3. příjmy a výdaje 

4. dluhová služba. 

 

E) Hodnocení organizačních složek obce 

  

 Obec Nelahozeves má zřízeny 2 organizační složky: místní knihovna par. 3314 

                                                                                      JSDH                  par. 5512 

 

místní knihovna:  příjmy: 1 460,- Kč  

                               výdaje: 138 tis. Kč 

 

 

JSDH:  příjmy:  0 tis. Kč 

             výdaje:  2 580 tis. Kč (zahrnuta oprava vozu TATRA) 

 

Organizační složky hospodaří v rámci rozpočtu obce. 

 

 



F) Majetek příspěvkový organizací zřízených obcí. 

 
Mateřská škola Nelahozeves: 

1. Majetek: a) svěřený            6 279 tis. Kč     

                    b) vlastní             3 202 tis. Kč                         

                   c) pom. evidence    425 tis. Kč 

 

2. Hospodaření:  

Hospodářský výsledek:   223 117,53,- Kč 

Rozdělení do fondů: rezervní fond 123 117,53,- Kč 

                                 Fond odměn 100 000,- Kč 

 

 

 

  Základní  škola Nelahozeves: 

1. Majetek: a) svěřený            4 952 tis. Kč 

                    b) vlastní             4 042 tis. Kč 

                    c) pom. evidence    712 tis. Kč   

 

2. Hospodaření:  

Hospodářský výsledek:   67 571,64,- Kč 

Rozdělení do fondů: rezervní fond 13 571,64,- Kč 

                                 Fond odměn 54 000,- Kč 

 

 

G) Majetek a hospodaření ost. právnických osob zřizovaných obcí. 

       není  

 

H) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním 

rozpočtům veřejné úrovně. 

 
Přiloženy tabulky investičních a neinvestičních transferů / dotací/. 

 

I) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. 
     V příloze jsou v plném znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2016. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 15.10. – 16.10. 2019 a 5.5.-6.5.2020 na základě 

zákona č. 420/2004 Sb. kontrolorkami Krajského úřadu Středočeského kraje paní Alenou 

Zemanovou  a Bc. Zuzanou Svobodovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



J) Přílohy: 

 
1. Tabulky o plnění příjmů a výdajů 

2. Meziroční srovnávací tabulky 

3. Finanční výkaz (FIN 2-12)  k 31. 12. 2019 

4. Účetní výkazy  (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha) k 31. 12. 2019 

5. Tabulky finančního vypořádání se SR a ÚSC 

6. Finanční a účetní výkazy Základní školy Nelahozeves k 31. 12. 2019 

7. Finanční a účetní výkazy Mateřské školy Nelahozeves k 31. 12. 2019 

8. Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2019 (dílčí a závěrečná) 

9. Náprava zjištěných nedostatků 

 

 

 

Podrobnější materiály závěrečného účtu jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Nelahozeves.  

 

 

 

 

Předkládá: 

Kristýna Janurová 

hlavní účetní 

 

 

 

V Nelahozevsi dne …………………. 

 

Vyvěšeno dne: ..................................... 

 

Sejmuto dne:  ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno na zasedání OZ Nelahozeves dne ............................... 

číslo usnesení: ....................................... 


