NÁVRH
Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2018
( §17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů )
Údaje o organizaci:
IČ
název
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

00576883
Obec Horní Tošanovice
č.p. 129
Horní Tošanovice
739 53

Kontaktní údaje:
telefon
IDDS
e-mail

558 696 459
3ufaxns
urad@hornitosanovice.cz

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2018
Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2018 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen
zastupitelstvem obce na 21.zasedání dne 13.12. 2017 jako schodkový, kdy příjmy rozpočtu
byly schváleny v částce 7 766 644,- Kč, a výdaje v částce 8 073 000,- Kč, financování ve
výši 306 356,- Kč z vlastních prostředků na ZBÚ.
Během roku 2018 přijalo Zastupitelstvo obce Horní Tošanovice 7 rozpočtových opatření.
Těmito rozpočtovými opatřeními se zvýšil celkový objem rozpočtu. Příjmová část se zvýšila o
2 187 966,- Kč a výdajová část se zvýšila o 1 827 593,-Kč.

PLNĚNÍ ROZPOČTU ( údaje jsou v Kč)
Schválený rozpočet

Text

Rozpočet po změnách Skutečnost

Daňové příjmy

6 424 000,00

7 704 630,00

7 585 980,67

Nedaňové příjmy

1 136 100,00

1 556 900,00

1 545 525,10

0,00

0,00

0,00

Přijaté transfery

206 544,00

823 203,00

823 105,00

Příjmy celkem

7 766 644,00

10 084 733,00

9 954 610,77

Běžné výdaje

5 573 000,00

5 228 336,00

5 243 387,48

Kapitálové výdaje

2 500 000,00

4 898 500,00

4 657 206,36

Výdaje celkem

8 073 200,00

10 126 836,00

9 900 593,84

306 356,00

42 103,00

Kapitálové příjmy

Financování celkem
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54 016,93-

Struktura příjmů v roce 2018 v tis. Kč

823,00
0,00
1 545,00
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Transferové příjmy
7 586,00

Daňové příjmy tvoří zejména daně z příjmů fyzických osob a právnických osob, daň
z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, místní poplatky a správní poplatky. V roce 2018 byly
výnosy z daní z přidané hodnoty ve výši 3 461 tis. Kč, z daní z příjmu právnických osob ve
výši 1 407 tis. Kč, z daní z příjmů fyzických osob ve výši 1 895 tis. Kč a daně z nemovitostí
ve výši 437 tis. Kč.

Porovnání daňových příjmů v roce 2017 a 2018 v
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Daň z nemovitosti

Nedaňové příjmy tvoří 15,53 % podílu rozpočtových příjmů obce Horní Tošanovice. Jsou to
zejména příjmy z vlastní činnosti, a to z poskytování služeb a výrobků, pitná voda ve výši 714
tis., z pronájmu majetku ve výši 118 tis. a specifické příjmy z neinvestičních finančních darů
ve výši 150 tis..
Přijaté transfery v roce 2018 činily podíl rozpočtových příjmů v objemu 8,27 %. Obec
Horní Tošanovice přijala transfery jak neinvestiční, a to transfer ze státního rozpočtu na
výkon státní správy ve výši 116 tis., dále transfer ze státního rozpočtu na financování veřejně
prospěšných prací ve výši 65 tis., dotace ve výši 70 tis. Kč na opravu zvonice od Ministerstva
zemědělství ČR, transfer přijatý ze Státního rozpočtu na volbu prezidenta ČR a volby do
zastupitelstev obcí ve výši 64 tis., tak i investiční, a to transfer z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na pořízení školní zahrady mateřské školy ve výši 400 tis.
Kapitálové příjmy v roce 2018 neměla v rozpočtu obce Horní Tošanovice řádné.

Struktura výdajů v tis.Kč

1. běžné výdaje

4 657
5 243

2. kapitálové výdaje

Běžné výdaje, které tvoří 52,96 % podílu všech rozpočtových výdajů zahrnují zejména
provozní výdaje obce. Jedná se o výdaje na opravu a údržbu majetku obce ve výši 533 tis.,
výdaje na zajištění dopravní obslužnosti území ve výši 51 tis., odpadové hospodářství ve výši
490 tis., výdaje na energii ve výši 241 tis, veřejné osvětlení ve výši 163 tis., výdaje za vodu
512 tis., výdaje na platy zaměstnanců ve výši 981 tis, včetně odvodů zdravotního a sociálního
pojištění. Část neinvestičních výdajů tvořily i výdaje na nespočet kulturně – společenských
akcí jako jsou tradiční dožínky a setkání seniorů, zájezd občanů, stavění máje, dýňování aj.
Kapitálové výdaje tvořily v roce 2018 velký podíl rozpočtových výdajů, a to 47,04 %.
V tomto roce byla zhotovena místní komunikace do nové zástavby za obecním úřadem
v hodnotě 1 209 tis. Kč a také zrekonstruována školní zahrada mateřské školy v Horních
Tošanovicích v celkové hodnotě 2 980 tis. Kč. V závěru roku 2018 byl zakoupen osobní
automobil Hyundai Tucson v ceně 466 tis. Kč.
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Obec Horní Tošanovice v říjnu 2018 splatila úvěr u České spořitelny, a.s. ve výši 1.000 tis.,
který přijala na financování garáže pro hasičské auto v roce 2015. Žádné jiné půjčky z cizích
zdrojů obec nemá.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze - výkaz FIN 2 – 12 a jsou k nahlédnutí na
obecním úřadě
2) Hospodářská činnost obce – obec Horní Tošanovice neprovádí hospodářskou
činnost
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Dotace a transfery do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 823 105,- Kč. Rozpis přijatých
dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracováno níže v tabulce. Dotace byly řádně
vyúčtovány.
( údaje jsou v Kč)
Poskytovatel

Účel

Státní
rozpočet
Min.zemědělství ČR
Státní
rozpočet

Veřejně
prospěšné práce
Neinv.transfer
oprava zvonice
Neinv.v rámci
souhrného vztahu
SR
Neinv.transfer ze
SR- volby
Investiční transfer
Z MSK

Státní
rozpočet
MSK

ÚZ

Polo
žka

Rozpočet

13101

4116

72.060

29027

4116

Čerpání

Vratka

%

72.060

0

100,00

70.000

70.000

0

100,00

4112

116.500

116.500

0

100,00

98008
98187

4111

32.359
32.186

18.753
19.033

608

4222

400.000

400.000,-

13.153
13.606
0

59,29

100,00

4) Vyúčtování poskytnutých finančních darů v roce 2018
( údaje jsou v Kč )
Příjemce

účel poskytnutí

rozpočet

čerpání

vratka

%

SRPŠ při MŠ H.Tošanovice

na akce

4 000,00

4 000,00

0,00 100,00

Český svaz včelařů ZO
Hnojník

na činnost

3 000,00

3 000,00

0,00 100,00

Svaz invalidů ZO Hnojník

na činnost

1 000,00

1 000,00

0,00 100,00

ADAM

na akci

2 000,00

2 000,00

0,00 100,00
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Charita Český Těšín

na činnost

20 000,00

20 000,00

0,00 100,00

ZO ČSOP Nový Jičín

na činnost

3 000,00

3 000,00

0,00 100,00

Klub českých turistů

na projekt

10 000,00

10 000,00

0,00 100,00

Senior Club Tošanovice

na činnost

3 000,00

3 000,00

0,00 100,00

TJ Tošanovice

na činnost

50 000,00

50 000,00

0,00 100,00

Finanční dar FO

vítání občánků,
životní situace

70 000,00

70 000,00

0,00 100,00

5) Pohledávky a závazky obce
Souhrn krátkodobých závazků k 31. 12. 2018 činil 492 572,99 Kč. Jedná se zejména o
běžné závazky z obchodního styku 179.492,99 Kč a ze zúčtování se zaměstnanci a orgány
sociálního a zdravotního pojištění, které budou uhrazeny na začátku roku 2019 ve výši
160.511,- Kč, dohadné položky k energiím a vyúčtování daně právnických osob ve výši
125.810,- Kč.
Dlouhodobé závazky k 31.12.2018 obec Horní Tošanovice nevykazuje.
K 31. 12. 2018 evidovala obec krátkodobé pohledávky ve výši 649 586,- Kč. Největší
položku, a to 265 578,- Kč tvoří pohledávka za vyplacením akcií České spořitelny a.s.,
které obec Horní Tošanovice vlastnila a ke konci r.2018 došlo rozhodnutím valné
hromady k nucenému přechodu drobných akcií na hlavního akcionáře. Dále se jedná o
pohledávky
z poskytování pitné vody podnikatelům a občanům
90.056,- Kč,
z poskytování vývozu odpadů firem 1.566,-, místních poplatků 28 .642,- Kč, poskytnuté
zálohy na energie a tisk 64.440,- Kč a ostatní krátkodobé pohledávky.
Dlouhodobé pohledávky neeviduje obec k 31.12.2018 žádné.

Podíl závazků na rozpočtu obce
v procentech

Podíl pohledávek na rozpočtu
obce v procentech
5,30

3,72

96,28

Závazky

Pohledávky

Zbylý objem
rozpočtových
výdajů

Zbylý objem
rozpočtových
příjmů

5

94,70

6) Hospodaření s majetkem obce
Inventarizace majetku obce formou fyzických i dokladových inventur byla provedena na
základě příkazu starosty obce k 31. 12. 2018.
Účet

Název účtu

Stav k 31.12.2018
v Kč

Stav k 31.12.2017
v Kč

013

Software

82 723,25

82 723,25

018

Drobný dlouhodobý nehmotný maj.

31 227

31 227

019

Ostatní dlouhodobý nehmotný maj.

021

Stavby

022

692 169,02

692 169,02

53 805 671,11

49 426 032,75

3 263 766,80

2 797 266,80

028

Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 898 148,52

1 925 601,52

031

Pozemky

2 947 336,07

2 947 336,07

042

Nedokončený dlouh.hmotný majetek

1 194 075

1 344 075

069

Finanční majetek

0

20 000

231

Běžný účet

261

Pokladna

263
321389
311377
462

5 383 688,36

5 621 671,43

0

0

Ceniny

9 000

1 000

Závazky

492 572,99

716 647,07

Pohledávky krátkodobé, zálohy

649 586

588 912

0

250 000

Dlouhodobé fin. výpomoci návratné

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.
420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 3.10.2018.
Přezkoumání hospodaření obce provedli pracovníci odboru kontroly a interního auditu
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Ing. Jiří Urbánek a Ing. Radka
Smyčková Adamusová dne 2.5.2019.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
1. Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č.
420/2004 Sb. za rok 2018
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• nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky
2. Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě
• při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti
3. Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
• podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
( celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 0,00 )
• podíl závazků na rozpočtu územního celku
( celková hodnota dlouhodobých závazků činila 0,00)
• podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
4. Rozpočtová odpovědnost obce
• podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

5,30 %
3,72 %
0,00 %

4,00 %

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou
závěrečného účtu obce.
V Horních Tošanovicích 10.5.2019
Zpracovala: Jarmila Slaninová
Příloha:

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky k 31.12.2018
Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2018
Finanční vypořádání, SZÚ za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2018

Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Ing.Petr Martiňák
starosta obce
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce.
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