ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
sestavený k 31.1.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Benátky
653306

IČO
Adresa
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Benátky čp. 50
Benátky
50303 Smiřice

Kontaktní údaje
telefon
fax
e-mail

Obsah závěrečného účtu
I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje
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I. Plnění rozpočtu příjmů
POL

(výpis položek dle druhového třídění)

Schválený
rozpočet

Název položky

Rozpočet po
změnách

Skutečnost

1111
1112
1113
1121
1211
1334
1341
1511

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
Poplatek ze psů
Daň z nemovitých věcí

-

-

38 947,66
846,18
2 929,64
22 786,52
71 048,79
987,00
50,00
19 276,20

1xxx

Daňové příjmy

-

-

156 871,99

2132
2141
2324

Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí
Příjmy z úroků (část)
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

-

-

1 500,00
100,32
100,00

2xxx

Nedaňové příjmy

-

-

1 700,32

Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)

-

-

158 572,31

4112

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

-

-

5 450,00

4xxx

Přijaté transfery

-

-

5 450,00

-

-

164 022,31

Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)

II. Plnění rozpočtu výdajů
POL
5021
5023
5032
5038
5136
5141
5151
5153
5154
5156
5161
5163
5169
5182
5321
5364

(výpis položek dle druhového třídění)

Schválený
rozpočet

Název položky
Ostatní osobní výdaje
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Knihy, učební pomůcky a tisk
Úroky vlastní
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Poštovní služby
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Převody vlastní pokladně
Neinvestiční transfery obcím
Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

5xxx Běžné výdaje (třída 5)
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Rozpočet po
změnách

Skutečnost

-

-

3 633,00
12 792,00
1 184,00
100,00
1 132,00
332,40
490,00
2 809,00
14 971,00461,00
304,00
444,30
28 758,50
33 719,00
500,00
36 601,00

-

-

108 289,20
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III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Schválený
rozpočet

Název položky

Rozpočet
po změnách

Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

+
+
+/+
-

8111
8112
8113
8114
8115
8117
8118

-

-

297 411,19265 528,75
-

+
+
+/+
-

8121
8122
8123
8124
8125
8127
8128

-

-

41 666,67-

+
+
+/+
-

8211
8212
8213
8214
8215
8217
8218

-

-

-

+
+
+/+
-

8221
8222
8223
8224
8225
8227
8228

-

-

-

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru

+/- 8901

-

-

17 816,00

Nerealizované kurzové rozdíly
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

+/- 8902
+/- 8905

-

-

-

-

-

55 733,11-

Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
Opravné položky k peněžním operacím

Financování (součet za třídu 8)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
Počáteční stav
k 1.1.

Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC
Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
Pokladna
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Stav ke konci
vyk. období

Obrat

4 751 952,57

297 411,19

5 049 363,76

-

-

-

4 751 952,57

297 411,19

5 049 363,76

-

-

-
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V. Peněžní fondy - informativně
Schválený
rozpočet

Název bankovního účtu
Počáteční zůstatek
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Obrat
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
Změna stavu
Financování - třída 8

Rozpočet po
změnách
-

Skutečnost
-

-

VI. Majetek
Počáteční stav
k 1.1.

Název majetkového účtu

Obrat

Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

32 614,00

-

32 614,00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

148 830,00

-

148 830,00

41 041 644,72

-

41 041 644,72

1 878 583,34

-

1 878 583,34

420 048,65

-

420 048,65

2 544 352,26

-

2 544 352,26

2,00

-

2,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

65 945,00

-

65 945,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

20 000,00

-

20 000,00

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

32 614,00-

-

32 614,00-

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk

20 286,00-

-

20 286,00-

6 432 671,60-

-

6 432 671,60-

Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí

343 161,30-

-

343 161,30-

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

420 048,65-

-

420 048,65-

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
Kulturní předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
Položka
5321

Schválený
rozpočet

Text
Neinvestiční transfery obcím

Rozpočet po
změnách
-

Skutečnost
-

500,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bylo provedeno ve dnech 5.12.2019 a 18.2.2020 pracovnicemi Krajského
úřadu Královehradeckého kraje.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Benátky za rok 2019:
Při přezkoumání hospodaření obce Benátky za rok 2019
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
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Při přezkoumání hospodaření - obce Benátky - za rok 2019
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 21,13 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %
Ověření poměru dluhu obce Benátky k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky. Ověřili jsme poměr dluhu obce Benátky k
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího
rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení
následujícího závěru. Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky. ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné a nebudou již měněny.
Úplná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Benátky za rok 2019 je nedílnou součástí tohoto Závěrečného
účtu. Není - li k této listině přiložena, je k nahlédnutí na OÚ Benátky nebo na internetových stránkách obce
www.benatkynb.cz
Připomínky k návrhu Závěrečného účtu lze podat písemně do 10-ti dnů od zveřejnění návrhu Závěrečného účtu nebo
osobně při zasedání ZO.

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Obec Benátky nemá zřízenou příspěvkovou organizaci.

XI. Ostatní doplňující údaje
Návrh na usnesení:
ZO Benátky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
uplynulý kalednářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu.../výkaz FIN/ k 31.12.2019
Rozvaha k 31.12.2019
Příloha k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

Pokud výše uvedené přílohy nejsou např.z prostorových důvodů součástí této listiny nebo jsou nekompletní, jsou k
nahlédnutí na OÚ Benátky nebo na internetových stránkách obce www.benatkynb.cz
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Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Osoba odpovědná za rozpočet

Statutární zástupce
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