NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - za rok 2019
OBCE KORYTA, IČ 42716870
se sídlem v Korytech čp.5
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)
Starosta obce: Ing. Evžen Kozák
Zpracovatel závěrečného účtu, účetní: Tomková Lenka
Rozpočet na rok 2019 byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 11.12.2018.

Obec má tyto účty:
Účet

Číslo účtu

1) BÚ u KB a.s., Ml. Boleslav
2) TÚ u KB a.s., Ml. Boleslav
3) ČNB, Na Příkopě 28, Praha

37723-181/0100
107-906080297/0100
94-11611181/0710

k 1.1.2019
(Kč)
1.515.813,79
813.417,84
290.960,81

k 31.12.2019
(Kč)
1.762.507,64
813.661,87
426.629,61

Vyúčtování finančních vztahů:
Poskyto
vatel
MF

Polož
ka
4111

KÚ
Stř.kraje

4122

ÚZ

Stanovený účel

98348 Volby do EP
601

Dotace-podpora
kultury

Poskytnuto
(Kč)
29.000,00

Čerpáno
(Kč)
10.059,00

Vráceno
(Kč)
18.941,00

54.500,00

50.534,00

3.966,00

Vysvětl.: MF – ministerstvo financí, KÚ – krajský úřad
Dotace byly řádně vyúčtovány:
-Dotace (ÚZ 98348) na volby do Evropského parlamentu byla poskytnuta na základě
rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. MF – 7779/2019/1201-3 ze dne 16.4.2019.
-Dotace (ÚZ 601) podpora kultury (Koryta–divadlo a koncerty pod širým nebem, e.č. Akce
KUL/KUL/036793/2019)) byla poskytnuta na základě „Veřejnoprávní smlouvy“ o poskytnutí
dotace podle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpora
kultury.
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Údaje o plnění příjmů a výdajů ( v Kč):
Rozpočet schválený
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Celkem příjmy

1.254.000,00
102.300,00
0,00
48.700,00
1.405.000,00

1.331.871,00
109.266,00
12.000,00
112.893,00
1.566.030,00

Skutečnost
k 31.12.2019
1.324.232,33
92.954,03
12.000,00
180.893,00
1.610.079,36

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje

705.000,00
700.000,00
1.405.000,00

1.226.008,00
340.022,00
1.566.030,00

1.193.712,68
29.645,00
1.223.357,68

0,00
0,00

0,00
0,00

386.721,68
-386.721,68

Saldo(příjmy-výdaje)
Financování

Rozpočet upravený

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) – 12/2019.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koryta:
Přezkoumání hospodaření obce provedl ve dnech 19.09.2019 a 29.4.2020 na základě zákona
č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád), krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Koryta za rok 2019 byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
• Nebyla sestavena inventarizační zpráva.
• Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí u účtu
č.403.
• Obec nedodržela postupy účtování transferů v případě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
dne 11.10.2019.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Koryta za rok 2019 je
přílohou k závěrečnému účtu.
Přílohy:
a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO (FIN 2-12) – 12/2019
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
c) Rozvaha k 31.12.2019
d) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
e) Příloha k 31.12.2019
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Vzhledem k rozsáhlosti příloh jsou dostupné na elektronické úřední desce obce a dále
k nahlédnutí na obecním úřadě.

Vyvěšeno na úřední desce Obce Koryta dne 29.5.2020
Sejmuto z úřední desky Obce Koryta dne: …………………….
Vyvěšeno na elektronické úřední desce Obce Koryta dne 29.5.2020
Sejmuto z elektronické úřední desky Obce Koryta dne: ………………..
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