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Závěrečný účet obce Sulice za rok 2019
Závěrečný účet obce podle § 17 zákona č 250/2000 Sb., zahrnuje údaje o hospodaření obce za období
od 01.01.2019 do 31.12.2019, podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty:
1.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ze dne 23.4.2020.
Přezkoumání bylo provedeno dne 5.12.2019 a 23.4.2020 pracovníky odboru interního auditu a
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

2.

Roční přehled aktiv a pasiv obce k 31.12 2019

3.

Příjmy a výdaje rozpočtu ke dni 31.12 2019

A)
1.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Rozpočtované příjmy obce (vč. přijatých dotací) ve výši 43 523 400,00 Kč, byly schválenou úpravou
rozpočtovány na 54 713 037,00 Kč.
Celkové příjmy obce za rok 2019 činily 54 693 081,28 Kč.

2. Rozpočtované výdaje obce ve výši 38 524 540,00 Kč, byly schválenou úpravou rozpočtovány na
55 221 145,00 Kč. 55 221 145,Celkové výdaje obce za rok 2019 činily 55 086 242,07 Kč.
V roce 2019 byla zaznamenána převaha výdajů nad příjmy. Rozdíl byl kryt z přijatých úvěrů.
3. Stav účtů k 31.12 2019 v účetnictví
Na účtu KB
10922201/0100
Na účtu ČS
420579389/0800
Na účtu ČS
35-420579389/0800
Na účtu KB
107-7664900257/0100
Na účtu ČS
300031-0420579389/0800
Na účtu ČNB
94-7811201/0710
Na účtu ČS
3066306399/0800
Celkem na účtech

2 949,26 Kč
0,00 Kč
112 066,88 Kč
789,00 Kč
46 932,23 Kč
239 663,32 Kč
0,00 Kč
402 400,69 Kč

4. Stav účtů k 31.12.2019 v bance
Na účtu KB
10922201/0100
Na účtu ČS
420579389/0800
Na účtu ČS
35-420579389/0800
Na účtu KB
107-7664900257/0100
Na účtu ČS
300031-0420579389/0800
Na účtu ČNB
94-7811201/0710
Na účtu ČS
3066306399/0800
Celkem na účtech
Aktiva celkem
402.400,69 Kč
Prostředky obce byly čerpány v souladu s plánem výdajů.

2 949,26 Kč
0,00 Kč
112 066,88 Kč
789,00 Kč
46 932,23 Kč
239 663,32 Kč
0,00 Kč
402 400,69 Kč
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B) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a jiným
rozpočtům:
1. K 31.12.2019 byly dotační tituly na volby vyčerpány a vyúčtovány.
2. K 31.12.2019 byla přijata dotace na rozšíření kapacity Mateřské školy Sluníčko, příspěvková
organizace ve výši 11 696 389,00 Kč.
3. K 31.12.2019 byla přijata dotace na zakoupení hasičského vozu akce „014D24100 9145 Sulice –
Dopravní automobil“ ve výši 300 000,00 Kč.

Investiční akce Obce Sulice v roce 2019:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Vybavení Základní školy Sulice – Želivec II. A III. etapa – průběžný nákup a dodávka inventáře,
Rozšíření kapacity Mateřské školy Sluníčko, příspěvková organizace formou výstavby
detašovaného pracoviště mateřské školy na Hlubočince, Ke Kapličce 1040.
Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Ke Kapličce 1040, nákup a dodávka vybavení
detašovaného pracoviště nábytkem a gastro vybavením,
Základní škola Sulice, příspěvková organizace, průběžné dovybavení inventářem potřebným pro
výuku
Základní škola Sulice, příspěvková organizace, rekonstrukce a vybavení školního hřiště umělým
povrchem, oplocením a sportovním zařízením,
Průběžné doplnění veřejného osvětlení a opravy veřejného osvětlení,
Výstavba vodovodu a kanalizace Nechánice II.etapa ulice Mátová,
Výstavba vodovodu a kanalizace Nchánice II.etapa ulice Lomená
Projektová příprava na akci „Atletický ovál se sektory a víceúčelové hřiště“ u Základní školy Sulice,
pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
Předprojektová příprava (studie) na akci „ZŠ Sulice IV. a V. etapa výstavby“ (sportovní hala se
zázemím, stravovací provoz a rozšíření odborných učeben)
➢
➢
➢
➢

Vodovod Kamenicko – dle Smlouvy a plánu z předchozích let proběhlo řádné doplacení
společných úvěrů.
Investiční úvěry na I. a II. etapu Základní školy Sulice, kanalizaci Sulice a Želivec, kanalizaci
Nechánice, ČOV Nechánice jsou řádně spláceny dle splátkových kalendářů pro měsíční období.
Investiční úvěr na nákup nemovitosti v Nechánicích je řádně splácen dle splátkového kalendáře.
Investiční úvěr na nákup stavebních pozemků Želivec je řádně splácen dle splátkového
kalendáře.

C) Přezkoumání hospodaření obce v souladu s § 42 zákona č. 128/2000Sb., ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 147/2000 Sb.
1.

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na žádost obce v termínech 5.12.2019 a 23.4.2020
pracovníky odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

2. Přezkoumání bylo provedeno podle § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření ÚSC a DSO.
3. Podle písemného vyjádření v závěru zprávy o výsledku hospodaření z 23.4.2020 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
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D) Závěr
Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření obce obsaženým v bodu A, závěrům
kontroly hospodaření uvedeným v bodě C a celkovému výsledku hospodaření za sledované
období navrhuji Zastupitelstvu obce odsouhlasení závěrečného účtu obce
„bez výhrad“
Dále navrhuji odsouhlasit převedení výsledku hospodaření z roku 2018 z účtu 431-Hospodářský
výsledek ve schvalovacím řízení na účet 432-Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých
let, a to ke dni schválení Závěrečného účtu.
V Sulicích dne 25.5.2020
Vypracovala:

Kuprová Renata
……………………………..
Ing. Petr Čuřík
starosta obce

Schválil:

Dokument byl zveřejněn včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce“ č.j.
004148/2020/KUSK, Rozvahy za rok 2019 a Výkazu zisku a ztráty za rok 2019.
Celý dokument - „Závěrečný účet obce Sulice za rok 2019“ se všemi přílohami byl zveřejněn
v elektronické podobě na úřední desce OÚ Sulice umožňující dálkový přístup.
Na pevných úředních deskách OÚ Sulice byl zveřejněn „Závěrečný účet obce Sulice za rok
2019“ včetně závěru kontroly Středočeského kraje po dobu minimálně 15 dnů.
Zveřejnění
vyvěšeno na Úřední desce OÚ Sulice dne:
sejmuto z Úřední desky OÚ Sulice dne:

25.5.2020
16.6.2020

Schváleno Zastupitelstvem obce Sulice dne: ____________ číslo usnesení ZOS ________

