„Návrh“
Obec Lenora:

Závěrečný účet za rok 2019.
Závěrečný účet roku 2019 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2019 činí:
Běžný účet obce - KB
145.570,05 Kč
Běžný účet Česká spořitelna
7.770.352,42 Kč
ČSOB – spořicí
29,01 Kč
ČSOB – BÚ
1.478.163,59 Kč
ČNB – BÚ
3.222.632,33 Kč
Účet hospodářské činnosti - muzeum
172.576,51 Kč
Účet hospodářské činnosti – byt. fond
4.008.659,82 Kč
Účet KB
5.609,68 Kč
16.803.593,41 Kč

C e l k e m:
Příjmy:

rozpočet upravený
skutečnost
/po rozpočt. změnách/
Tř. 1 daňové příjmy
12.301.547,Tř. 2 nedaňové příjmy 1.900.137,Tř. 3 kapitálové příjmy
25.000,Tř. 4 přijaté dotace
3.293.992,C e l k e m:

17.520.676,-

11.845.307,17
1.795.713,55
0,3.293.992,16.935.012,72

%

96,29
94,50
100
96,66

Třída 1 – daňové příjmy – příjmy z daní, místních poplatků
Třída 2 – nedaňové příjmy – příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor, služby
související s pronájmy, příspěvky, prodej neinvestičního majetku
Třída 3 – kapitálové příjmy – příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků, akcií
Třída 4 – přijaté dotace – dotační tituly ze státního rozpočtu , Krajského úřadu

Výdaje:
Tř. 5 běžné výdaje
Tř. 6 kapitálové výdaje

12.121.395,3.557.626,-

11.007.784,47
3.029.837,87

90,81
85,16

Celkem

15.679.021,-

14.037.622,34

89,53

Třída 5 – běžné výdaje – výdaje na mzdy, odvody z mezd, teplo, vodné, stočné, poštovné,
telefony, el. energie, neinvestiční úroky, daně, opravy, dotace příspěvkové organizaci
Třída 6 – kapitálové výdaje – pořízení investic

Financování:
Tř. 8

1.841.655,-

2.897.390,38

Finanční operace slouží k vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pro splácení úvěrů musí
být přebytkový rozpočet, pokud tomu tak není, musí se zapojit prostředky uspořené
v minulých letech.

Podrobný rozpis plnění rozpočtu je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k ostatním rozpočtům:
Neinvestiční transfery:
Příspěvek na výkon státní správy:
159.700,Poskytovatel je Krajský úřad, nepodléhá finančnímu vypořádání.
Lenorská slavnost chleba:
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Celkové výdaje:
Poskytovatel: Jihočeský kraj
Kompenzace ztrát obcí ležících na území NPŠ:
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Poskytovatel: MŽP prostřednictvím Jihočeského kraje
Neinv. Vybavení pro JSDH Lenora:
Přiděleno :
Vyčerpáno:
Celkové výdaje:
Poskytovatel: Jihočeský kraj
Aktivní politika zaměstnanosti /VPP/
Přiděleno, vyčerpáno
Poskytovatel: státní rozpočet
Volba prezidenta ČR rok 2019 :
vráceno:
Volby do Parlamentu ČR rok 2019:
vráceno:

35.000,35.000,100.242,50

665,665,-

107.000,107.000,154.997,-

435.000,- UZ 13101

9.896,-

13.472,-

Volby do EP:
Přiděleno:
Vyčerpáno:

29.000,16.783,-

Snížení světelného znečištění – veřejné osvětlení:
proplacení dotace po ukončení akce Investiční transfery:
Výměna garážových vrat v požární zbrojnici Lenora:
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Celkové výdaje:
Poskytovatel: Jihočeský kraj

1.354.149,-

200.000.179.153,258.723,-

Obnova a pořízení informačních panelů a ukazatelů v obci Lenora:
Přiděleno:
71.605.Vyčerpáno:
57.110,Celkové výdaje:
128.005,Poskytovatel: Jihočeský kraj
Stavební úpravy bývalé kotelny - POV
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Celkové výdaje:
Poskytovatel: Jihočeský kraj

260.000,260.000,670.716,31

Převody z vlastních fondů HČ/odpisy BF/:

126.055,-

Tvorba a použití peněžních fondů:
Obec tvoří Sociální fond, není veden samostatný účet.
SF byl tvořen ve výši 22.200,Z fondu bylo čerpáno na příspěvky na obědy zaměstnanců 22.200Poskytnuté transfery občanským sdružením:
Vyúčtováno a vyčerpáno:
Spolek žen 13.000,-, oddíl stolního tenisu 10.000,- Klub metané 13.000,-

Dary obyvatelstvu:
Vítání občánků

24.000,-

36.000,36.000,-

Dary pro obyvatele postižené výbuchem domu čp. 31:
Finanční dary:
v roce 2019 vyplaceno:
Ostatní dary (šperky, poukázky na nákup):
Materiální sbírka (ošacení apod.)

1.258.062,1.180.000,696.520,27.850,-

Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola
Lenora.
Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele:
Příspěvek na provoz - neinvestiční
nevyčerpaný příspěvek 2018
nevyčerpaná dotace 2019
Použito v roce 2019:

náklady:
výnosy:
výsledek hospodaření:

hlavní činnost
6.046.129,03
6.046.129,03
0

388.000,16.606,80
-4.505,30
400.101,50
hospodářská činnost
253.965,258.357,4.392,-

Hospodářská činnost obce:
muzeum, IC
náklady:
72.821,19
výnosy:
120.674,62
výsledek hospodaření: 47.853,43

byt. fond
2.799.934,46
2.597.376,11
-202.558,35

celkem
2.872.755,65
2.718.050,73
-154.704,92

Zadluženost obce k 31. 12. 2019.
Všechny úvěry a půjčky splaceny.
V souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a s § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zažádala obec o
přezkoumání hospodaření Krajský úřad, odd. přezkumu, České Budějovice.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle §2 a §3 zákona č.
420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Přílohy:
1. Rozvaha k 31. 12. 2019 + příloha
2. Výkaz FIN 2 – 12 M
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
5. Rozvaha k 31. 12. 2019 + příloha – PO Základní škola a Mateřská škola
6. Výkaz zisku a ztrát – PO Základní škola a Mateřská škola
7. Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele
8. Hospodaření hospodářské činnosti obce
Sestavil: Němcová Alena
Do celkové tištěné podoby ZÚ lze nahlédnout v kanceláři OÚ.

Vyvěšeno: 21. 5. 2020
Sejmuto:
Schváleno v ZO :
Vyvěšeno v listinné a elektronické podobě

