NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUCHAŘOVICE
ZA ROK 2018 – IČ 00600458
-------------------------------------------------------------------------------------Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
(údaje jsou v tis. Kč)
Schválený Rozpočtová
rozpočet
opatření
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
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Prostředky minulých let

11 875
585
0
1 507
13 967
11 261
2 724
13 985
-18
18
0
-2 252
2 270

+ 235
+ 143
0
+ 1 595
+ 1 973
+ 1 836
+ 935
+ 2 771
- 798
+ 798
x
0
+ 798

Upravený
rozpočet
12 110
729
0
3 101
15 940
13 097
3 659
16 756
-816
816
0
-2 252
3 068

% plnění k
Plnění
upravenému
k 31.12.2018
rozpočtu
12 671
104,63
746
102,40
0
x
3 101
99,99
16 518
103,63
11 916
90,98
3 225
88,15
15 141
90,36
-168,91
-1 377
- 1 377
312,67
0
x
-2 251
99,98
874
28,50

Financování celkem
18
+ 798
816
- 1377
168,91
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby byly čerpány z výkazu FIN 2-12 k 31.12.2018, který je nedílnou součástí návrhu
závěrečného účtu.
Rozpočet obce na rok 2018
Do doby schválení rozpočtu se hospodaření obce řídilo rozpočtovým provizoriem, které bylo
schváleno na zasedání Zastupitelstva obce dne 13.12.2017, vyvěšeno na úřední desce bylo dne
3.1.2018.
Návrh rozpočtu obce Kuchařovice na rok 2018 byl na úřední desce i elektronicky způsobem
umožňující dálkový přístup vyvěšen od 3.4.2018 do 18.4.2018, schválen byl na ZO dne 18.4.2018 a
schválené znění rozpočtu na rok 2018 bylo vyvěšeno dne 9.5.2018.
Příjmy: 13.967.200,- Kč
Výdaje: 13.984.800,- Kč
Financování: 17.600,- Kč.

V průběhu roku 2018 bylo schváleno celkem 8 rozpočtových opatření, z toho provedení 4
rozpočtových opatření schválila rada obce a 4 rozpočtové opatření schválilo zastupitelstvo
obce. Současně byla provedena 1 změna rozpisu rozpočtu.
Schválená rozpočtová opatření upravovala rozpočet obce v uvedeném objemu:
úprava příjmů: + 1.973.000,- Kč
úprava výdajů: + 2.770.900,- Kč
financování: + 797.900,- Kč.
Účetní výsledek hospodaření k 31.12.2018
Podle údajů z Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2018 byly účetně za rok 2018 vykázány náklady celkem
ve 13.244.907,96 Kč, výnosy ve výši 15.236.710,32 Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním dle
výkazu zisku a ztráty k 31.12.2018: zisk 2.139.442,36 Kč .

Zůstatky na účtech k 31.12.2018
Běžný účet u České spořitelny Znojmo ………………….. 1.502.127,66 Kč
Běžný účet u České národní banky ………………………….196.352,33 Kč
Komerční banka ……………………………………….…..4.227.280,57 Kč
CELKEM ………………………………………………....5.925.760,56 Kč
Závazky
K 31.12.2018 byly evidovány:
- závazky vůči dodavatelům ve výši 87.542,14 Kč /účet 321/
- krátkodobé přijaté zálohy ve výši 6.000,- Kč /účet 324/ - nevypořádané zálohy na pronájem
víceúčelového zařízení
- nesplacený investiční úvěr u Komerční banky /výstavba víceúčelového zařízení/ ve výši 4.599.984,Kč /účet 451/
- nesplacený investiční úvěr u Komerční banky /výstavba víceúčelového zařízení/ ve výši
12.271.899,93 Kč /účet 451/
- nesplacený úvěr u Komerční banky /refinancovaný z ČS/ ve výši 1.472.400,-- Kč /účet 451/
- nesplacený investiční úvěr u České spořitelny /kanalizace – průtah ul. Znojemská/ ve výši
2.900.000,-- Kč /účet 451/
- závazky za zaměstnanci ve výši 105.787,- Kč /účet 331/
- závazky vůči ZP a OSSZ ve výši 78.324,- Kč /účet 336 + 337/
- jiné přímé daně ve výši 22.185,-- Kč /účet 342/
- daň z příjmů právnických osob za obec ve výši 124.450,- Kč /účet 341/
- závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce ve výši 10.000,- Kč /účet 345/ - příspěvek
ZnojmoRegion
- přijaté zálohy na dotace ve výši 1.116.063,-- Kč /účet 374/
- dohadné účty pasivní ve výši 21.855,- Kč /účet 389/- dohady voda, poplatky OSA
- ostatní krátkodobé závazky ve výši 46.340,- Kč /účet 378/ - výplata na účet, odvod odbory,
odvod sociálnímu fondu
Pohledávky
K 31.12.2018 byly vykázány tyto pohledávky:
- pohledávky odběratelé ve výši 33.099,- Kč /účet 311/
- nevyúčtované zálohy ve výši 82.710,- Kč /účet 314/
- jiné pohledávky z vlastní činnosti ve výši 5.504,- Kč – dlužné místní poplatky /účet 315/
- pohledávky za zaměstnanci ve výši 969,- Kč /účet 335/
- pohledávky ostatní krátkodobé ve výši 32.480,- Kč – odbory, sociální fond – příspěvek na stravné,
/účet 377/
- náklady příštích období ve výši 1.691,- Kč – zákonné pojištění /účet 381/
- dohadné účty aktivní ve výši 1.131.044,- Kč – vodné, EKO-KOM, nevyúčt. inv. dotace /účet 388/
- ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši 81.070,39 Kč /účet 469/ - pohledávka Union banka,
pohledávka – bezdůvodné obohacení
- příjmy příštích období ve výši 3.076,- Kč /účet 385/ - nevyúčtovaný nájem víceúčelového zařízení
z roku 2018

Tabulka – stavy a pohyby na majetkových účtech k 31.12.2018 /v Kč/

Účet číslo
018 – Drobný dlouh.
nehmotný majetek
019 – Ostatní dlouh.
nehmotný majetek
031 - Pozemky

Počáteční stav

Přírůstek +

Úbytek

Konečný stav

-

96.315,--

+ 16.958,07

0

113.273,07-

417.000,--

0

0

417.000,--

3.783.027,86

+ 36.530,--

0

3.819.557,86

0
021 – Stavby
104.456.004,001
+ 1.075.272,-105.531.276,01
0
022 – Sam. hmot.
10.732.960,70
+ 150.672,-10.883.632,70
mov. věci a soubory
0
028 – Drobný dlouh.
3.155.629,49
+ 472.812,59
3.628.442,08
hmotný majetek
042 – Nedokončený
409.269,-+ 3.225.120,-- 1.225.944,2.408.445,-dlouh. hmot. majetek
Komentář k tabulce:
V roce 2018 byla pořízena pro potřeby ZŠ licence KEO pro účtování mezd za 8.712,- Kč a rozšíření
licence KEO pro spisovou službu obecního úřadu za 8.246,07 Kč – viz přírůstek účtu 018.
Na účtu 021 – stavby – nárůst tvořilo technické zhodnocení budovy základní školy za 121.786,- -Kč,
rekonstrukce obecního sklepa za 52.667,- Kč, rekonstrukce hasičské zbrojnice za 280.256,- Kč, stavba
nové úřední desky za 47.129,- Kč, vybudování dětského hřiště u víceúčelového zařízení za 527.870,Kč a oplocení dětského hřiště v ulici Na Výhon za 45.564,- Kč – viz přírůstek na účtu 021.
Na účtu 022 – samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. věcí – se promítlo v přírůstku
zařazení sněhové radlice s čelní hydraulikou za 150.672,- Kč – viz přírůstek účtu 022.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - účet 028 byl pořízen v průběhu roku 2018 za 472.812,59 Kč
– převážně se jednalo o dovybavení budovy základní školy nábytkem a pomůckami ve výši
293.513,24 Kč, zakoupeny branky a sítě za 30.013,- Kč, do kanceláře obecního úřadu byla pořízena
tiskárna za 27.885,25 Kč a systém pro zálohování dat za 10.602,- Kč a další drobný majetek.
Zvýšení hodnoty na účtu 031 – darovací smlouvy s KÚ JMK – nabytí pozemků v hodnotě celkem
36.530,- Kč.
Nedokončený majetek /účet 042 / - v průběhu roku 2018 došlo k dokončení a zařazení staveb nebo
technického zhodnocení v úhrnné výši 1.075.272 – viz přírůstky na účtu 021, dále zakoupení sněhové
radlice včetně čelní hydrauliky za 150.672,- Kč – viz přírůstek na účtu 022, nedokončené k 31.12.2018
zůstalo pořízení nového dopravního automobilu s přívěsem nákladním pro JSDH Kuchařovice za
2.044.900,- Kč, i nadále jsou ve stavu i projekty z minulých let – cyklostezka, víceúčelové hřiště, IV.
etapa kanalizace, úprava dobšického potoka a zpracované geometrické plány pro výkupy pozemků.
Rozbor přírůstků majetku dle položkového členění:
Kapitálové výdaje: celkem 3.225.120,- Kč, z toho:
- pořízení a rekonstrukce obecního majetku /pol. 6121/……………...….…..1.018.658,- Kč
z toho: rekonstrukce hasičské zbrojnice……………….…………….……… …280.256,-- Kč
technické zhodnocení budovy základní školy ………………..…….…...121.786,-- Kč
oplocení dětského hřiště – ul. Na Výhon ………………………………....45.564,-- Kč
dětské hřiště u víceúčelového zařízení ……………….. ……………..…512.425,- Kč
rekonstrukce obecního sklepa ……………. ………..…………… ……...52.667,-- Kč
nová úřední deska - dokončení………………………………………....…..5.960,-- Kč
- stroje přístroje a zařízení /pol. 6122/ …………………………………………..150.672,- Kč
traktorová sněhová radlice………………………………………………………..150.672,- Kč

- dopravní prostředky /pol. 6123/ …………………………………….…….…2.044.900,- Kč
dopravní automobil s přívěsem nákladním pro JSDH Kuchařovice………..…..2.044.900,- Kč
- pozemky /pol. 6130/…………………………..…………………….….……...…10.890,-- Kč
Pořízení drobného dlouhodobého majetku, případně podlimitního technického zhodnocení
dlouhodobého majetku /pol. 5137/ v průběhu roku 2018 činilo 472.812,59 Kč /viz přírůstek
na účtu 028 – Tabulka – stavy a pohyby na majetkových účtech k 31.12.2018 /v Kč/.
Do oprav obecního majetku /pol. 5171/ dodavatelským způsobem obec vložila v průběhu roku
2018 celkem 1.783.146,01 Kč,
z toho jen opravy chodníků v obci za 349.999,55 Kč, opravy dešťové kanalizace za 677.122,- Kč,
výměna plynového kotle v budově MŠ Kuchařovice za 93.552,79 Kč, opravy podlah a malířské práce
v budově ZŠ Kuchařovice za 288.589,- Kč, opravy traktoru a zařízení v kompostárně za 136.834,38
Kč, oprava fasády budovy OÚ za 60.592,- Kč a další menší výdaje za opravy a údržbu obecního
majetku.

Poskytnuté neinvestiční transfery, dary a příspěvky příspěvkovým, podnikatelským a
neziskovým organizacím:
Název subjektu
Znojemský regionální rozvoj o.p.s.
Sdružení hasičů
Svaz měst a obcí
VaK Znojemsko
DSO Znojemsko
MŠ Kuchařovice – provozní příspěvek
MŠ Kuchařovice – neinvestiční transfer – projekt zahrada
Znojemské vinařství
Finanční dar svazu postižených civilizačními chorobami
Jihomoravský kraj – příspěvek na dopravu /IDS/
Myslivecký spolek
Finanční dar - charita
Finanční dar - TJ Sokol Kuchařovice
Svazek obcí DANÍŽ – členský příspěvek
Svazek obcí DANÍŽ – příspěvek GDPR
Finanční dar – babybox
Veřejná sbírka – obec Prameny

Výše poskytnutého transferu,
příspěvku nebo finančního daru
13.935,- Kč
900,- Kč
3.933,40 Kč
5.000,-- Kč
3.900,-- Kč
800.000,- Kč
100.000,- Kč
4.685,-- Kč
1.000,-- Kč
397.778,- Kč
1.500,- Kč
4.680,- Kč
10.000,- Kč
9.290,- Kč
72.056,- Kč
2.000,- Kč
3.000,- Kč

Hospodářská činnost obce
Obec Kuchařovice neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.
Sociální fond
Obec Kuchařovice tvoří dle kolektivní smlouvy spolu s obcí Dobšice, obcí Nový Šaldorf a obcí Šatov
sdružený sociální fond, který spravuje obec Dobšice. V roce 2018 vložila obec Kuchařovice do
sociálního fondu celkem 49.503,- Kč /2% z mezd/, výdaje v souladu se zásadami čerpání soc. fondu
činily 32.664,78 Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Rozhodnutím MŠMT byla dosavadní příspěvková organizace rozšířena od 1.9.2018 o činnost základní
školy.
V průběhu roku 2018 byl PO poskytnut příspěvek na provoz ve výši 800.000,- Kč a neinvestiční
transfer ve výši 100.000 Kč na dofinancování vlastních zdrojů na projekt zahrady v MŠ.
K 31.12.2018 vykázala ZŠ a MŠ Kuchařovice hospodářský výsledek z hlavní činnosti: zisk 19.807,72
Kč z vedlejší činnosti: zisk 65.413,74 Kč.
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů a
příloh jsou založeny na obecním úřadu.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 1.801.350,40 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Všechny poskytnuté dotace byly v plné
výši průběhu roku 2018 vyčerpány, kromě neinvestičních dotací určené na zajištění výdajů
v souvislosti s konáním voleb prezidenta ČR, kdy nevyčerpaná část dotace ve výši 8.860,-- Kč byla
vrácena na účet JMK v rámci finančního vypořádání za rok 2018 dne 25.1.2019 a dotace na zajištění
výdajů v souvislosti s konáním komunálních voleb, kdy nevyčerpaná část dotace ve výši 11.159,- Kč
byla taktéž vrácena na účet JMK v rámci finančního vypořádání za rok 2018 dne 25.1.2019. Finanční
vypořádání investiční finanční podpory z rozpočtu JMK na pořízení dopravního automobilu
s přívěsem nákladním pro JSDH Kuchařovice bylo formou závěrečné zprávy předloženo poskytovateli
v termínu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace, ostatní investiční dotace budou vypořádány dle
termínů stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace v průběhu roku 2019.

poskytovatel
MPSV
MPSV
KÚ JMK
KÚ JMK
KÚ JMK
KÚ JMK
KÚ JMK
MV ČR

MMR ČR

účel
Aktivní politika
zaměstnanosti
Aktivní politika
zaměstnanosti ESF
výkon stát. správy
Investiční dotace
dopravní automobil
pro JSDH
Dotace – volby
prezident
Dotace – komunální
volby
Průtoková dotace
pro MŠ
Kuchařovice
Investiční dotace –
dopravní automobil
pro JSDH
Investiční dotace –
dětské hřiště u
víceúčelového
zařízení
CELKEM

Rozpočet
/Kč/

ÚZ

položka

Čerpání /Kč/

13101

4116

116.887

116.887

100

13013
x

4116
4112

228.808
192.900

228.808
192.900

100
100

00551

4122

300.000

300.000

100

98008

4111

26.237

17.377

66,23

98187

4111

30.000

18.841

62,80

33063

4116

110.474,40

110.474,40

100

14984

4216

450.000

450.000

100

17928
x

4216
x

346.044
1.801.350,40

346.044
1.781.331,40

%

100
98,89

Inventarizace majetku
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018, je podložena inventurními soupisy majetku,
Dokladová inventarizace účtů pak včetně soupisů pohledávek, závazků, nedokončeného dlouhodobého
majetku a podrozvahových účtů. Byl porovnán stav fyzický se stavem účetním nebyly zjištěny žádné
rozdíly.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Při přezkoumání hospodaření obce Kuchařovice za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je nedílnou součástí návrhu
závěrečného účtu obce za rok 2018. Způsobem umožňující dálkový přístup je na elektronické úřední
desce na www. kucharovice.cz zveřejněné úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření.
Vypracovala: Jana Trilcová
účetní
……………………………………..
Marcela Mašejová
Starostka obce

Vyvěšeno:
Sňato:

Současně ve stejném termínu vyvěšeno v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup,
do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři obecního úřadu Kuchařovice.

