
Obec Malé Svatoňovice 
Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice 
IČO: 00278114 
                                                                                                                                                                                      

Závěrečný účet obce za rok 2019 – zpráva  
 
Na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů předkládám zprávu k závěrečnému účtu obce v tomto členění: 
 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 
 

- Porovnání příjmů a výdajů dle paragrafů rozp.skladby za roky 2017-2019 - příloha 
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12 M k 31.12.2019 - příloha 
- Porovnání příjmů a výdajů dle tříd rozpočtové skladby za rok 2019 - příloha 

 
 
2) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích 

 
- Rozvaha ÚSC k 31.12.2019  -  příloha  
- Výkaz zisků a ztráty ÚSC k 31.12.2019 - příloha 
- Příloha ÚSC k 31.12.2019  - příloha  
- Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2019 – příloha  
- Porovnání aktivních a pasivních účtů za roky 2017-2019 – příloha 
- Porovnání nákladových a výnosových účtů za roky 2017-2019 – příloha 

 
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 

úrovně v průběhu roku 2019 
 
- Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2019 - příloha 
- Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům veřejné úrovně za rok 2019 - příloha 

 
 
4) Stav účelových fondů a finančních aktiv 
 

Stav fondu na financ.a obnovu VAK k 31. 12. 2019 - vodovod   -   1 988 586,74 Kč 
Stav fondu na financ.a obnovu VAK k 31. 12. 2019 – kanalizace – 1 048 185,47 Kč 
Stav fondu na financování nové rozhledny Žaltman k 31.12.2019  -1 708 467,73 Kč 
Stav bankovních účtů (231)  k 1.1.2019          -    5 515 347,95 Kč 
Stav bankovních účtů (231)  k 31.12.2019      -    6 225 351,28 Kč 
 
 

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí 
 

Organizace             RF z HV   RF–ost.  FKSP       FO              IF           Odvody      HV 
Základní škola 1103897,45  767185,88 170634,15 84561,- 561004,34         0,-       283513,01 
Mateřská škola  480118,28          0          51142,68  11970,-  379926,-      52793,-        0 
Byt.správa MS  403650,95          0           35833,-  45122,-  36033,03     182712 ,-  517586,84 
VAK MS         1007636,55         0,-         46602,- 90133,82 219992,51 1682424,- 1660740,23           
 



 
Přílohou závěrečného účtu obce jsou i výkazy výše uvedených příspěvkových organizací 
zřízených Obcí Malé Svatoňovice, a to: 

- Rozvaha PO k 31.12.2019  -  příloha 
- Výkaz zisku a ztráty PO k 31.12.2019  -  příloha 
- Příloha PO k 31.12.2019 – příloha 

 
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

 
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje se závěrem, že byly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Při 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 420/2004 Sb. 
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, je přílohou 
závěrečného účtu obce -  příloha 

 
Veškeré přílohy závěrečného účtu obce za rok 2019 jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu 
Malé Svatoňovice a na elektronické úřední desce obce – www.malesvatonovice.cz. 
 
 
Schváleno usnesením zastupitelstva obce Malé Svatoňovice č. 4/3-20 dne 1. 6. 2020 
s výhradou. 

 
 
V Malých Svatoňovicích dne  3. 6. 2020 
Zpracoval: Ing. Karel Turek 

 
                                                                                  Vladimír Provazník 
                                                                                        starosta obce 
 
Vyvěšeno: 4. 6. 2020 

 


