OBEC MARKVARTICE

Markvartice 280, 407 42 MARKVARTICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MARKVARTICE ZA ROK 2018
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o organizaci:
Název: Obec Markvartice
Adresa: Markvartice 280, 407 42, Markvartice
lČ: 00555916
Právní forma: Územně samosprávný celek (ŮSC)
Starosta obce: Tomáš Renka
Sestavení ZÚ: Gabriela Vitoušová
Telefon: 412 585 265
E-mail: posta@markvartice cz
Web: www.markvartice.cz
Datová schránka: amsbm42

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
Rozpočet obce Markvartice na rok 2018 by! sestaven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění. Závaznými ukazateli byly přIslušné paragrafy. Rozpočet obce Markvartice
byl po zveřejnění jeho návrhu ve lhůtě 15 dnů projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 7. 12. 2017
usnesením č. ZO 17 10 03.
V průběhu roku 2018 bylo zastupitelstvem obce projednáno a schváleno celkem 7 rozpočtových opatřeni, na
základě, kterých byly provedeny změny rozpočtu.
Struktura rozhodujícich položek vlastních rozpočtových příjmů a výdajů obce: viz příloha č. 1.
2. Přehled vyúčtování finančních vztahů, dotace
Obec v roce 2018 obdržela:
- dotaci Už 00028 od Uk ve výši 16 920,- na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- dotaci Už 00101 od Uk ve výši 223 286,- na výměnu nábytku v prostorách kulturního domu
- dotaci Už 00304 od obce Veselé ve výši 30 000,- na opravu dvou hřbitovních zdí
- dotaci Už 14004 od Uk ve výši 21 689,- na výdaje jednotek SDH obcí
- dotaci Už 17027 od MMR ve výši 384 459,- na opravu mlstnI komunikace č. 18 - Potoční
- dotaci Už 290014 od Uk ve výši 3 000,- na zajištěni lesních porostů
- dotaci UZ 98008 od Uk ve výši 28 500,- na volby prezidenta republiky
- dotaci UZ 98187 od Uk ve výši 30 000,- na volby do zastupitelstev obcí
- dotaci UZ 13101 ve výši 190 371,- od Úřadu práce
- dotaci Už 13013 ve výši 145 764,- od Úřadu práce
Tyto částky byly účelově bezezbytku využity a náležitě vyúčtovány: viz příloha č. 2.
3. Hospodařeni příspěvkové organizace
Na provoz příspěvkové organizace zřízené obcí - Základní škola a Mateřská škola Markvartice byl z rozpočtu
obce poskytnut příspěvek 1 200 000,-.
Výsledek hospodaření za rok 2018
výsledek hospodaření celkem

hlavní činnost
hospodářská činnost

150 602,02
7 500,00
158 102,02

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou
založeny u účetní obce v kanceláři OÚ Markvartice.
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4. výsledek hospodaření obce Markvartice za rok 2018
Příjmy celkem po konsolidaci činily
15 858 655,15
výdaje celkem po konsolidaci činily
14 923 586,55
Zůstatek na běžných účtech činil ke dni 31. 12. 2018
2 772 530,84
0,00
výše úvěru ke dni 31. 12. 2018
Zůstatek v pokladně k 31. 12. 2018
0,00
výsledek hospodaření po zdanění
-244 045,58
Nakládáni s majetkem obce tj. prodeje, pronájmy a další pohyby majetku jsou projednávány v zastupitelstvu
obce v souladu s § 85 zák. Č.128/2000 Sb., o obcích.
Plán inventur byl vydán 1.12.2018.
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2018 byla provedena řádně v určených termínech.
Plán inventur, lnventarizační zpráva a inventurní soupisy za rok 2018 včetně příloh jsou k nahlédnutI u účetní
obce v kanceláři OÚ Markvartice.
V roce 2018:
obec nemá zastavený majetek
obec má zřízená věcná břemena
obec uskutečnila veřejnou zakázku malého rozsahu
obec neprovozuje hospodářskou činnost
obec je zřizovatelem příspěvkové organizace
obec je zřizovatelem organizační složky
obec má majetkovou účast na podnikání jiných osob
obec nehospodaří s majetkem státu
obec neručí za závazky fyzických a právnických osob neuvedených v § 38 odst.3 zákona 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízenI)
obec nezastavila movité věci ve prospěch třetích osob
obec nemá vytvořeny žádné peněžní fondy
obec není plátcem DPH
Obec i nadále předkládá měsíčně výkazy do systému prostřednictvím KÚÚK Ústi nad Labem, a to výkaz fin
2-12 M, a dále čtvrtletně Rozvahu, výkaz zisku a ztrát a Přílohu. Všechny výkazy jsou k nahlédnutí u účetní
obce v kanceláři OÚ Markvartice.
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření
Součásti Závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni obce Markvartice za rok 2018, čj.
513/KON/2018. Přezkoumáni hospodaření obce bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu
Ústeckého kraje v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obci ve dnech 29. 11. 2018 a 22. 5. 2019. Dňčí přezkoumání
vykonaly Ing. Štěpánka Kubátová - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání a Ing. Veronika Hoffmannová
- kontrolorka a konečné přezkoumáni vykonali Ing. Milan Bédi - kontrolor pověřený řízením přezkoumáni a
Žaneta Kropáčová - kontrolorka.
Závěr zprávy:
l. Při přezkoumáni hospodaření ŮSC Markvartice za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.
3 písm. a) zákona Č.420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy v části C bod ||.,
odstraněných v průběhu přezkoumáni.
ll. Při přezkoumání hospodaření ŮSC Markvartice za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze
zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnosti.
Ill. Při přezkoumání hospodařeni ŮSC Markvartice za rok 2018 byly zjištěny nás|edujÍcÍ poměrové ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,56%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
6,84%
C) podíl zastaveného majetku na celkovém
majetku územního celku
0,00%
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lV. Při přezkoumání hospodařeni ŮSC Markvartice za rok 2018 bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky.
Posledním kontrolnIm úkonem předcházejíckn zpracováni této zprávy bylo vyhodnocení a odborné posouzení
předložených dokladů dne 22.5.2019.
Návrh na usnesení:
,,Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodařeni obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy
Krajského úřadu Ústeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodařeni obce za rok 2018 a to bez výhrad."

V Markvarticích dne 3. 6. 2019
závěrečný účet zpracovala:

Gabriela Vitoušová

Statutární zástupce:

Tomáš Renka - starosta

Razítko'

k Llej

OBEC MARK\ARTICE
407 42 Markvartice 280
IČO 555 916

Doložka k Závěrečnému účtu obce Markvartice za rok 2018
Návrh Závěrečného účtu byl vyvěšen na kamenné i elektronické úřední desce obecního úřadu:

Vyvěšeno dne· 4o . g . &j 43

Sejmuto dne· U. G . Zol

Závěrečný účet projednalo a schválilo Zastupitelstvo obce Markvartice dne: 2A b C: - Ú) l

Usnesením č.: Zo 4'7

os o b

Schválený Závěrečný účet byl vyvěšen na kamenné i elektronické úřední desce obecního úřadu:

Vyvěšeno dne: g ,Z ,Zd 1"j

Sejmuto dne:

Přílohy:
-

rozvaha obce k 3 l. 12. 2018
výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018
příloha k 3 l. 12. 2018
podrobný výkaz o plnění rozpočtu FIN2-12 k 3 l. 12. 2018
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Markvartice 20 18 ze dne 22. 5. 2019
inventarizační zpráva obce Markvartice za rok 20 18

Z důvodu velkého počtu stran příloh závěrečného účtu je vyvěšen na úřední desce pouze základní text. Přílohy
jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu u účetní obce.
Na elektronické úřední desce je závěrečný účet vyvěšen v plném znění.
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