
1 

 

Obec Slavoňov 
Slavoňov 74 

549 01 Nové Město nad Metují 

Tel. 491 472 296 

IČ: 00273058 

www: slavonov.cz 

 

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLAVOŇOV ZA ROK 2018 

 (§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů, ve znění platných 

předpisů) 

1) Údaje o celkových příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek 

druhového třídění rozpočtové skladby 

Název druhového třídění Schválený rozpočet (v Kč) Rozpočet po změnách (v Kč) Skutečnost (v Kč) 

Třída 1 – Daňové příjmy 2 987 000,00 4 101 900,00 4 032 835,09 

Třída 2 – Nedaňové příjmy 331 000,00 199 822,00 151 220,11 

Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 383 447,26 317 257,26 

Třída 4 – Přijaté transfery 57 800,00 490 581,00 490 581,00 

Příjmy celkem 3 366 800,00 5 175 750,26 4 991 893,46 

Třída 5 – Běžné výdaje 2 129 723,00 3 443 593,26 2 125 962,44 

Třída 6 – Kapitálové výdaje 1 775 000,00 2 270 080,00 680 185,00 

Výdaje celkem 3 904 723,00 5 713 673,26 2 806 147,44 

Třída 8 – Financování 537 923,00 537 923,00 -2 185 746,02 

Financování celkem 537 923,00 537 923,00 -2 185 746,02 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 

rozpočtové skladby jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce nebo jsou k nahlédnutí na Obecním 

úřadě ve Slavoňově. Tyto údaje jsou uvedeny v dokumentu výkaz FIN 2-12. Výsledek hospodaření za 

rok 2018 činí 2 256 613,99 Kč. 

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, 

ve výkazech: rozvaha, výkaz zisků a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na 

elektronické úřední desce nebo jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Slavoňově. Účetní výkazy obce 

tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu. 

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

Závěr ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok je přílohou č. 2 

tohoto dokumentu. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., 

o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí dne 

13. 11.2018 (dílčí přezkum) a 21. 5. 2019 (závěrečné práce). Plné znění této zprávy je vyvěšeno na 

elektronické úřední desce nebo je k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Slavoňově. 
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3) Inventarizační zpráva 

Inventarizační zpráva je přílohou č. 3 tohoto dokumentu.  

 

4) Vypořádání přijatých a poskytnutých transferů 

Údaje o přijatých a poskytnutých transferech jsou vyčísleny v příloze tohoto dokumentu č. 4.  

5) Tvorba a hospodaření fondů 

V roce 2018 nebyly tvořeny žádné fondy ani s žádnými fondy nebylo hospodařeno. 

 

6) Hospodaření založených a zřízených organizací 

Obec Slavoňov zřizuje jednu příspěvkovou organizaci, jedná se o Mateřskou školu Slavoňov 

(IČ: 70985847). Výsledek hospodaření organizace v roce 2018 činí – 1 648,20 Kč. Mateřská škola 

ztrátu z výsledku hospodaření pokryje ze svého rezervního fondu. 

Fondy účetní jednotky jsou ve výši 378 090,86 Kč z toho na fond kulturních a sociálních potřeb činí 

27 818,00 Kč, rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření činí 8 000,00 Kč a rezervní 

fond z ostatních titulů 342 272,86 Kč. Účetní výkazy příspěvkové organizace v plném znění jsou 

zveřejněny na elektronické úřední desce nebo jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Slavoňově 

(příloha č. 5). 

Seznam příloh: 

1) Účetní výkazy obce Slavoňov (FIN, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) 

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

3) Inventarizační zpráva 

4) Vypořádání přijatých a poskytnutých transferů 

5) Účetní výkazy příspěvkové organizace MŠ Slavoňov (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, 

inventarizační zpráva) 

Pozn. Uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu ve Slavoňově a elektronické 

úřední desce. 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohli občané uplatnit písemně do 11. 6. 2019 nebo ústně při 

jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 12. 6. 2019. Závěrečný účet byl dne 12.2.2019 

schválen.  

Ve Slavoňově dne 24. 6. 2019    

Vyhotovila: Ing. Ivana Suchánková, účetní   Předkládá: Michal Suchánek, starosta 

Vyvěšeno:      Sejmuto: 


