OBEC OLEŠNICE
tčo 00275t82

Byl zpracován závérečnýúčetobce zarok2018 a bude projednán na
jednání ZO Olešnice dne 24.4.2019
Závéreěný účetobce obsahuje:
- Souhmnou zprávu
- Yýkazpro hodnocení plnění rozpočtu k
- Rozvaha k 31.I2.20I8 (sestava 060)
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1 .

I2.20l8 (sestava Fin 2-12)

-Yýkaz zisku aňrátk 31.I2.20I8
- Příloha účetnízávěrky k 31.I2.20I8

- Inventarizační zpráva za rok 2018
- Úě.t rí ýkarry PO Základní školy Olešnice
- Vyúčtováníěerpání dotací poskYnuých v roce 2018
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Olešnice

zarok2018

Závérečnýúčetv plném rozsahu je vyvěšen na elektronické úřední desce.

Závěrečný účetobce je k nahlédnutína obecním úřadě v Olešnici

Jiří Moravec
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Závérečnýúčetobce Olešnice za rok2018
Závéreěný účetjevyhotoven zaúčetníobdobí roku 2018 a podchycuje všechny finančnía
majetkové operace provedené ve sledovaném období.
Záv&eéný účetje předkládán nazákladé zákonaě.I28l20O0 Sb., o obcích azžkonaé.
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůve znénípozdějšíchpředpisů.

mů a vÝdaiů za rok 2018 tis.Kč
Yo plnéní
Upravený
Plnění
Schválený
"rozpočet
k upr.rozp.
k3I.I2.2018
rozpočet
příimy
98,6
6467
6562
Třída 1 Daňové
5240"
87,7
457
522
Třída 2 Nedaňové příimy
739
95,4
715
740
700
Třída 3 Kapitálové příimy
100,0
25I
25I
96
Třída 4 Přliaté transfery
7915
97,6
6775
8110
celkem příimy
92,8
4252
6528
6055
Třída 5 Běžnévýdaje
79,5
13570
13570
10785
Třída 6kapitálové výdaie
20098
16840
83,8
celkem vÝdaie
17822
74,4
11988
8925
Třída 8 Financování
11047
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Úda3e o plnění rozpočtu příjmůa výdajů a o dalšíchfinančníchoperacích v plném členění

podle rozpočtovéskladby jsou obsaženy v přiloze č.1 (výkaz FIN 2-12)
v kanceláři účetníobce olešnice.

a

jsou k nahlédnutí

Úaale o hospodaření s majetkemo o finančních operacích, včetně tvorby a použití
fondů

Z.

Kč

stav zůstatkůna běžných účtech

22 866 200,54

ztoho:

22162 356,08 Kč
703 844,46Kč

komerčníbanka

čNg

Čerpáníúvěru
Obec Olešnice v roce 2017 uzavřela úvěrovou smloulrr s Komerčníbankou načerpéniúvěru
na akci: příspěvek klienta na financovaní projektu rekonstrukce ČOV Častolovice a splaškovó
kanalízace Čestice a Olešnice realizované Dobrovolným svazkem obcí ,,Obecní voda'o.
Celková výše úvěru je 24 9 I 4 265,- Kč. Čerpráníúvěru do 3 I .12.201 9. První splátka úvěru j e
3I.I.2020.
K31.12.2018 z úvěru čerpáno 10 528 I57,-Kč- vedeno na účtu45t 02.
K31.I2.2018 obec nemá čerpany ani poskytnuty žádnéťrnanční
výpomoci. Na účtu469 obec
eviduje dlouhodobé pohledávky ve výši 2285 872,-Kč.
Nedílnou součástíZávéreěnéhoúčtuobce Olešnice je Rozvaha k 3 I.12.2018 viz příloha ě. 2,
Yýkaz zisku a ztráty k3I.I2.2018 viz přílohaé.3,Příloha účetnízávěrky k31.12.2018 viz
příloha č. 4 alnventarizaěni zpráva za rok 2018 viz příloha č. 5 (k nahlédnutí u účetníobce).
stav dlouhodotlého

k31.12.201

Drobný dlouhodobÝ nehm.maietek
Ostatní dl. nehm. maietek

Brutto
108 530,00
198 600.00

Korekce
108 530,00
44 616,00

Netto
0

153 984,00

6I22

Pozemky
Stavby
samostatné movité věci
DrobnÝ dl. hmotnÝ maietek
Nedokončený dl. hmotný maietek

553,70

11792 4I5,7z
1

310 648,30

I290173,73

0

a
J

2I4 686.00
29I972.00
I290 173.73

764 470,00

0

6I22

553,70
729,72
8 577
1 018 676,30
0

764 470,00

Hospodářská činnost obce
Obec nemá hospodářskou činnost. Hospodaření v obecním lese a pronájmy jsou v účetnictví
vedeny odděleně or garizačnímznakem.
3.

4. Stav účelovýchfondů
Obec nemá zíizeny žádné úěelor,éfondy.

:,

spodaření p říspěvkových organiz ací zřízených ob cí
Obec má zřizenu jednupříspěvkovottotgarizaci,,ZákIadrlt školu Olešnice". Výsledky
hospodaření PO k 3I.I2.20l8jsou obsaženy ve výkazechviz přiloha ě. 6. Obcí byl zaslén
neinvestičnípříspěvek ve qýši 693 I50,- Kč. V PO je pravidelně prováděna finančníkontrola
v souladu se zákonem. Výsledek hospodařeniZŠ v roce 2018 je ve výši +I29 476,51Ké.
Hospodaření PO a účetnízávérkaPO byly schváleny zastupitelstvem obce dne27.2.2019.
5. Ho

Vyúčtovánífinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtŮm veřejné
úrovně
6.

Obec čerpala v pruběhu účetníhoobdobí tyto dotace:
Prutoková dotace pro Základní školu Olešnice UZ 33063 bude vyúčtována v roce
2019.Dotace byly řádně vyričtovány, nevyčerpanédotace na volby ve výši 14829,-- Kč byly
vráceny zpét dne I5.I.2019 dle finančníhovypořádániviz příloha č.7.
úče1

výkon státní správy
Dotace volba prezidenta
Dotace na volby do zo
Dotace OP VVV-ZS

98008

položka rozpočet
95 600,-4I12
22 98I,4III

ěerpání
95 600,-19 381,--

98187
33063

30 000,-152 884,80

152 884,80

261 551,80

256 663,80

UZ

4III

4II6

Celkem

18

77I,

Vratka/doplatek
0

3 600,--

Il229,-0,_-

14 829,--

Finančnívypořádání s příjemci příspěvků na rok 2018
Obec Olešnice poskýla v roce 2018 příspévekz rozpočtu obce podle zákona č. 250/2000 Sb.
ve qýši 25 000,- Kč Mysliveckému spolku Střezmá Olešnice na nákup elektrocentrály,
Příspěvek byl v plné výši vyěerpán k uvedeným účelům.Poskytovatel provedl u MS Střezmá
Olešnice kontrolu podle zákona s výsledkem

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

7. Zpráva o qýsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce provedl Kraj ský úřad Královéhradeckého kraj e, řIradec
Králové nazékladépísemnéžádosti Obce Olešnice v souladu s ustanovením § 42 odst.
zíkona12812000 Sb., ve znénipozdějšíchpředpisů ve dnech 8.10.2018 a20.2.20I9.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy

Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Olešnice zarok 2018 je
přílohou č. 8 k závéreénémuúčtu.
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Zpracov ala: Jaroslava Dostálová, účetní

Jaroslava Dostálová účetní

Okamžik sestavení závérečnéhoúčtu: V Olešnici dne2.4.2019

(tj. okamžik připojení popis. zámamu

- tím se považuje závérečný ačet za sestavený)
il

Podpisový záznamúčetníjednotky nebo statutámího orgánu účetníjedgptky:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

4.4.2019
24.4.2019

Qu)

Příloha

Závérečnýúčetobce
Příloha k účetnízávérce obce Olešnice za období 1.1.2018 -31,.12.2018
Obecné údaje:

Niázev:
Sídlo:
Právní forma:

Obec Olešnice
Olešnice čp. 63, 517 36 ' .,
Obec - územné samospiávný celek
Předmět činnosti: stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.
IČ:
00275182
Rozvahoqý den:
3LI2.20I8
Tuto závěrku tvoří: - tozvahak 31.I2.20I8
- výkaz zisku a ztrátk3LI2.20I8
- příloha účetní
závěrky k3I.I2.20T8
- výkarpro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC t 3I.12.2018
Okamžik sestavení účetnízávérky: V Olešnici dne 2.4.20L9
(tj. okamžik připojení popis. zámamu
- tím se povafuje účetnízávěrka za sestavenou)
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Organizačnístruktura:
Zíizov ané or gartizačni složky:
Obec nemá zíizenu žádnou ot ganizaénísložku.
Zřizované příspěvkové organizace:
Základní škola, Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou, adresa: Olešnice čp.63
IČ: 750 15 587

Starosta:
Jiří Moravec
Místostarosta: Jaromír Dostál
Kontrolní vÝbor:

předseda

Jiří Hloubek, členovéPavlína Vilímková, Vít Podolský

Finančnívýbor:
předseda
Miroslav Vondráček, členovéVladimír Jarkovský, Stanislav Martinek
Počet členůzastupitelstva: 9
Obec nemá žáďný rozhodující podíl nazákladním kapitálu ve spoleěnostech.
Počet zaměstnanců:
2

Informace o účetníchmetodách a obecných účetníchzákladech:
1. Způsob ocenění:
- zásoby - v pořizovacích cenách
- dlouhodobý majetek - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením
- součástíocenění dlouhodobého majetkujsou uroky z úvěru do doby uvedení do
užíváni
- drobný dlouhodobý majetek hmotnY - v pořizovací ceně
- drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně
- tunotnY a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní čirrností ve skutečných
pořizovacích nákladech. V účetnictvíse provede aktivace dlouhodobého majetku.

v souladu se zákonem o účetnictvíprovedeny odpisy
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (změnaúčetnímetody)
2. Reprodukčnípořizovací ceny. V roce 2018 nebylo použito.
- v roce 2018 byly

3, Zmény způsobůoceňování: nenastaly
4. Odpisový plán: Účetní.lednotka má zlpíacovanou směrnici pro odpisování dlouhodobého

majetku, volí rovnoměrný způsob odpisování. Na rok 2018 byl vypracován odpisový plrán.

5.

Krátkodobé pohledávky k 31.12.2018, i

'

Obec Olešnice k uvedenému datu eviduje tyto iohledávky:
,,-''
účet31 1 Odběratelé
účet3 14 Krátkodobé poskytnuté provozní zálohy
účet388 Dohadné účtyaktivní částku
viz rom aha a inventarizačnísoupisy.
6. Dlouhodobé pohledávky k 31.12.2018:
Obec k uvedenému datu eviduje tyto pohledávky:
íčet469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
účet47 I Dl. poskytnuté zálohy na transfery
7. Krátkodobé závaz|<y k 31.12.2018:
Obec k uvedenému datu eviduje závazky:
účet32lDodavatelé
účet331 Zaměstnanci
účet336 Sociální pojištění
účet337 Zdrav otní poj ištění
účet342Jiné přímé daně
účet324Krátkodobé pfijaté záIohy
lúčet374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
účet389 dohadné účtypasívní
8. Dlouhod obé záv azl<y k 31. 12.2018:
Obec k uvedenému datu eviduj e závazky:
účet451 Dlouhodobé úvěry
:

0.00
68 170,00
31 556,00

Kč
Kč
Kč

2285 872,00 Kč
10 528 157,00 Kč
24146,95
70 455,00
12 051,00
12 002,00
13

Ké

Kč
Kč
Kč

927,00Kě

31 556,00 Kč
14 829,00 Kč
I0 693 4I7,00Kč

10 528 157,00

Kč

Yýznamné pohyby dlouhodobého majetku:
V roce 2018 došlo k niákupu vozidIaFord ve výši766 845,- Kč. Byl uskutečněn prodej
pozemku ve lryši 682 570,-Ké (zařazen na účtu036).
9.

10.

Významné skutečnosti po datu účetnízávérl<y:
nejsou

11.

Doplňující údaje: nejsou

Zpr acov ala: Do stálová Jaro slava

V Olešnici dne: 2.4.2019
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Jaroslava Dostálová-účetní

Vyvěšeno: 4.4.2019

Sejmuto: 24.4.2019
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avec - starosta

