Obec Vysoká u Příbramě
Vysoká u Příbramě 128, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČ: 00242357

Návrh závěrečného účtu obce Vysoká u Příbramě za rok 2019
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
1. Všeobecné údaje:
Obec Vysoká u Příbramě je dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění územně
samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň
samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se zákonnými postupy pro ÚSC vede podvojné
účetnictví v povinném členění dle platné rozpočtové skladby.
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a od 28.12.2019 je nově plátcem DPH.
Obec Vysoká u Příbramě je členem Svazku Podbrdského regionu a Dobrovolného svazku obcí
ORP Příbram.
2. Bylo vypracováno 12 rozpočtových opatření
3. Rozpočet byl schválen dne 12.12.2018 jako schodkový v členění na paragrafy rozpočtové
skladby: Příjmy ve výši
4 367 000,Výdaje ve výši
4 565 000,Financování
198 000,4. Finančním výborem byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce za rok 2019 dne: 15.06.2019, 16.10.2019, 30.11.2019 a 26.2.2020 (k
31.12.2019).
Kontrolním výborem byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva Obce Vysoká u
Příbramě dne: 19.6.2019 a 16.10.2019. Průběžné kontroly usnesení jsou prováděny kontrolním
výborem po každém zasedání zastupitelstva obce.
5. Financování
8115 změna stavu krát. prostředků na účtech
Schválený rozpočet
po změnách
výsl.od poč.roku
198 000,00
- 262 633,00
- 1 540 827,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financování
198 000,00
- 262 633,00
- 1 540 827,74

6. Hospodářský výsledek obce za rok 2019
Náklady v roce 2019 celkem
Výnosy v roce 2019 celkem

3 142 021,41
5 230 757,07

Hospodářský výsledek za rok 2019:

2 088 735,66

Obec v roce 2019 ukončila hospodaření se ziskem.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Bylo provedeno ve dnech 22.11.2019 a 29.5.2020 dle ustanovení zák. č. 420/2004 Sb. kontrolou
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
1. Závěrečný účet obce za rok 2018 byl projednán zastupitelstvem obce dne
19.6.2019, po projednání nebyl zveřejněn – BUDE PŘEDMĚTEM PŘEZKUMÁNÍ ZA
ROK 2020
2. Obec spolu s návrhem rozpočtu na rok 2019 nezveřejnila informace o schváleném
rozpočtu za rok 2018 a informace o očekávaném nebo skutečném plnění rozpočtu
za rok 2018 – NAPRAVENO
Přílohy závěrečného účtu:
1. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
2. Finanční výkazy – Fin 2-12
Výkaz zisku a ztráty
3. Účetní výkazy – Rozvaha
Přílohy
Vypracoval: Bc. Jiří Šimonek
Ve Vysoké u Příbramě dne: 10.6.2020
Ing. Jana Krejčová - starostka obce

Vyvěšeno dne: 10.6.2020
Sejmuto dne:

v.r.

