
Návrh závěrečného účtu 

 

 
obec Hranice za rok 2019 – podle § 17 zákona 250/2000 

Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 
Zůstatek běžného účtu OÚ Hranice k 31.12.2019: 

 

Komerční banka    -     1.519.041,22 Kč 

ČNB           -        590.462,37 Kč 

 

 

 

 

Skutečné plnění příjmů a výdajů v roce 2019: 

 

Příjmy po konsolidaci      -      4.598.860,55 Kč 

Výdaje po konsolidaci     -      5.132.044,03 Kč 

 

Daňové příjmy  3.426.908,03 

Nedaňové příjmy     172.740,52 

Kapitálové příjmy                    3.380,00 

Transfery    1.245.832,00,-- 

Běžné výdaje    4.637.921,03 

Kapitálové výdaje     744.123,00 

Financování      533.183,48 

 

Přehled poskytnutých dotací během roku 2019 pro obec Hranice: 

 

Dotace ze státního rozpočtu (na provoz)     94.400,00 Kč 

KÚ-„rekonstrukce KD v Hranicích“                                     280.000,00Kč 

Úřad práce-přísp.na nezam. (ÚZ 13101)                  84.378,00 Kč 

KÚ-dotace „Volba do EP “       29.000,-- Kč 

KÚ – dotace „Oprava povrchu MK“      508.054,-- Kč 

 

 

Tyto dotace jsou předmětem finančního vypořádání roku 2019, nevyčerpané dotace 

musí být vráceny do 5. února 2020 na účet Krajského úřadu  České Budějovice. 

 

 



FC Hranice z.s. Hranice 86  - finanční dar sportovcům 30.000,-- Kč 

 

 

 

Několik významnějších položek příjmů: 

 

 

   753.260,04    daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 

     14.501,00    daň OSVČ 

     68.463,47    srážková daň 

   637.770,03    daň z příjmu právnických osob 

1.435.989,95    DPH 

   254.767,45    daň z nemovitostí 

     89.000,00    svoz odpadu – občané 

       8.000,00    odpady-firmy 

       4.080,00    poplatek za psa 

       4.000,00    nájem sál-hospoda 

       7.900,00    Čevak-nájemné 

 

 

 

Několik významnějších položek výdajů: 

   

     27.100,00    silnice-služby (sečení,prohrnování) 

    996.355,90    silnice- opravy a udržování 

    508.054,00    oprava povrchu míst.komunikace (dotace KÚ)) 

      20.444,04               kulturní dům-elektrika 

      45.480,60    vodárna - elektrika 

       11.038,18    čistička-služby 

        2.280,00    knihovna-knihy 

        5.232,00    příspěvek „lékařská služba první pomoci“ 

        2.041,00    kaplička – elektrika 

     76.162,36    veřejné osvětlení – elektrika 

       4.538,00    veřejné osvětlení – opravy a udržování 

     13.822,00    SPOZ-mat (výročí narozenin,pohřební kytice,vítání  obč. 

        8.091,55    kultura-materiál (MDŽ,Masopust,dětský den,..) 

      10.000,00    kultura-služby (MDŽ,Masopust,…) 

        8.129,00    kultura-pohoštění (MDŽ,Den dětí,Masopust,…)  

        4.332,00               bytové hospodářství-drobný hmot.dlouh.majetek 

      31.479,00               bytové hospodářství-opravy 

    350.007,41    odvoz a uložení odpadu 

       14.000,00    Ledax-pečovatelská služba 

   921.797,00    mzdy zastupitelé + odvody zdravot.poj.,cestovné 

     84.378,00    mzdy,sociál.,zdrav.poj.- zaměstnanec (ÚP) 

   207.352,00    dohody  

     26.477,19               služby telekomunikací 

     33.656,00               materiál- správa 

     69.879,56               služby-správa 

     41.275,00               služby související s inform.a komunik,technologiemi 

     57.406,00               elektrika-správa 



       4.661,80               služby peněžního ústavu (poplatky banka) 

     34.911,--               pojištění majetku obce 

 

 

 

 

Podrobné plnění příjmů a výdajů za rok 2019 dle sestavy plnění rozpočtu je součástí 

závěrečného účtu za rok 2019. 

 

 

Obec Hranice nemá žádné příspěvkové organizace. 

 

 

Ve dnech 26.9.2019 (jako dílčí) a ve dnech 19. 5. 2020 -  21.5.2020 (konečné) proběhlo 

přezkoumání hospodaření za rok 2019 kontrolorem Krajského úřadu České Budějovice, odbor 

ekonomický,oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. 
 

Zápis z přezkumu hospodaření je součástí závěrečného účtu.  

 

 

Úplné znění  Návrhu závěrečného účtu za rok 2019 je zveřejněno způsobem umožňující 

dálkový přístup na webových stránkách obce Hranice. 

 

 

 

 

Sestavila: Stráská Eva 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 

 

Sejmuto: 

   


