
OBECNÍ ÚŘAD JIVINA 
Jivina 9 ⧫ okr. Ml. Boleslav ⧫ 294 14 Jivina 

________________________________________________________________ 
 

 
 

Závěrečný účet obce Jivina za rok 2018 
(§17 zákona č.250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných 

předpisů) 

 

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v tis. Kč) 

 

 

 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočtová 

opatření 

Upravený 

rozpočet 

Plnění k 

 31. 12. 

2018 

% plnění 

k upravené

mu rozpočtu 

Třída 1- Daňové příjmy 6.031 -19 6.012 7.125 

 

118,5 

Třída 2- Nedaňové příj.    438    2    440  386 87,7 

 

Třída 3 – Kapitálové př. 0 13.368     13.368    12.513 93,6 

 

Třída 4 –dotace,převody  

z rozpočtových účtů 

   138  6.541 6.679  6.679 100,00 

 

Příjmy celkem 6.607 19.892 26.499 26.704 100,8 

 

Třída 5- Běžné výdaje 4.733 7.348 12.081 11.286 93,4 

 

Třída 6- Kapitálové výd.  1.874 306 2.180  1.153   52,9 

 

Výdaje celkem 6.607 7.654 14.261 12.439 87,2 

 

Saldo:příjmy - výdaje  0 0 12.239 14.265 116,5 

 

Prostředky z min. let 0 0 0 0 0 

 

Financování celkem 0 0 12.239 14.265 116,5 

 

 

Údaje o plnění rozpočtu, příjmu, výdajů o dalších finančních operacích v plném členění podle 

rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz Fin. 2-12). 

 

 

 

 



1) Komentář k překročení a nenaplnění příjmů a výdajů 

Příjem z daně z přidané hodnoty, daně z příjmu FO a daně z příjmu PO byl vyšší, než se 

počítalo, ve schváleném rozpočtu.  

Běžné výdaje byly proti rozpočtu navýšeny  z důvodu převodu mezi bankovními účty. 

 

 

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům 

veřejné úrovně 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 130.161,- Kč. Rozpis přijatých dotací a 

jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. 

 

Poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání % 

KÚ Výkon státní správy  4112  74.900,-  74.900,- 100 

KÚ Volba presidenta 98008 4111 18.758,- 18.758,- 100 

KÚ Volby do senátu a 

zastupitelstva obcí 

98187 4111 36.503,-  36.503,- 100 

 CELKEM   130.161,- 130.161,- 100 

 

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní 

závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou 

zveřejněny na elektronické úřední desce, k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním úřadě. 

 

3) Hospodaření ZŠ a MŠ Jivina 

Další součástí této zprávy je účetní uzávěrka příspěvkové organizace Základní školy a 

Mateřské školy Jivina. 

Ke zprávě jsou přiloženy výkazy účetní uzávěrky- Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát. 

Byla provedena kontrola účtu 672 neinvestiční dotace. Neinvestiční dotace od KÚ byla 

vyčerpána v plné výši 6.158 tisíc Kč.  

 V letošním roce byl hospodářský výsledek školy v hlavní činnosti  104 056,41 Kč, 

v hospodářské činnosti 23 373,50 Kč. Zastupitelstvo odsouhlasilo, že kladný hospodářský 

výsledek z obou činností bude ZŠ a MŠ Jivina ponechán na vybavení jídelny MŠ a nákup 

profesionální myčky nádobí do kuchyně, nákup myčky bude investicí. 

Roční účetní závěrky zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných 

výkazů jsou přístupné na úřední desce obce dálkovým přístupem (ke stažení v elektronické 

podobě), dále k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním úřadě. 

 

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jivina za rok 2018 

 

Přezkoumání hospodaření provedl auditor O-CONSULT, s.r.o., Baarova 48/4, 460 01 

Liberec, IČO 44 56 74 48, číslo osvědčení 38, na základě smlouvy ze dne 30.4.2016. 

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání 

hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí  

v termínu 20.9.2018 a 14.2.2019. 

 

 

Závěr zprávy o přezkoumání hospodaření obce Jivina za rok 2018: 

 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 



Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce Jivina za rok 2018 je přiloženo 

k závěrečnému účtu obce Jivina. 

 

5) Dalšími přílohami závěrečného účtu obce Jivina jsou: 

 

- sestava FIN 2 – 12 sestavená k 31.12.2018 

- Rozvaha sestavená k 31.12.2018 

- Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2018 

- Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2018 

 

 

 

Zveřejněno i na veřejně přístupné úřední desce obce a obsah obecní veřejné desky obec 

zveřejnila i způsobem umožňující dálkový přístup (EÚD). 
 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  7.6.2019 

 

 

 

Sejmuto: ……………………………………. 

 

  

 

  

Závěrečný účet obce Jivina byl schválen zastupitelstvem dne: 5.6.2019, usnesení č. 4/5/2019. 


