Závérečnýúčetobce Stavenice za rok 2018

Na základě ustanovení § 17 odst. 1 zákona č.25Ot200O Sb., o rozpoČtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročnímhospodaření Obce
Stavenice zpracovaly do závěrečného účtu- Příloha č, 1 - ,,Yýkaz pro hodnocení Plnění
rozpočtu územních Šamosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcí sestavený ke dni
g1.12.2018", obsah závěrečného účtuje dán ustanovením § 17 odst. 2 a 3 zákona
ó,25ot2ooo Sb., o rozpočtových
'je pravidlech územníchrozpoótŮ, ve znění pozdějŠÍchPředPisŮ.
Součástízávěrečnéhoúčtu rovněž ,,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Stavenice" za období od 1.i. do 31 .12.2018 - Příloha č.2, jejížobsah je dán VyhláŠkou
Ministerstva financí Čn e. 41l2oo2 Sb., o přezkoumání hospodaření územníchsamosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,

povinnost prověřit hospodaření je dána ustanovením § 17 odst.4 zákona Ó.25012000 Sb., O
rozpočtový'ch pravidlech územníchrozpoětů, ve znění pozdějších předpisŮ. Přezkum
hospodařóní provedl Krajský úřad Olomouckého kraje, kancelář ředitele dne 25.10.20'18 a dne
03.05.2019.
obec Stavenice nakládala s finaněními prostředky obce v roce 2018 v souladu s obecním
zastupitelstvem schváleným rozpoětovým provizoriem obce na rok 20'18 a v souladu s obecním
zastubitelstvem schváleným rozpočtem obce na rok 2018 - viz. Příloha č. 3. ZastuPitelstvo obce
pravidelně projednávalo a schvalovalo rozpočtové změny _ viz, Příloha č. 4

obec Stavenice v rámci závěrečného účtuprovedla ,,Monitoring hospodaření obce Stavenice za
rok 2018" vsouladu susnesením vlády ČR ze dne 12.11.2008 č. 1395/2008 O monitoringu
hospodaření obcí viz. příloha č, 5.
Daňové přUmy, které obec Stavenice rozpoětovala, se podařilo po rozpoětových změnách
naplnit, ,ÓuneŽ přijaté dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondŮ byly po rozPoČtových
změnách naplněný viz. příloha č. 6 _ Komentář k finaněnímu vypořádání dotací obce Stavenice
za rok2018,
obec Stavenice obdržela v roce 2018 finančnípříspěvek na výkon státnísPrávY a ŠkolstvívevýŠi
60.9oo,0o Kč, získala neinvestičnípříspěvek ze státního rozpočtu od Úřadu práce na zřízení
místa pro pracovníka na veřejně prospěšné práce ve výši 172,768,00 Kč. ObeC dále v roCe 2018
obdržela neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na ,,volby prezidenta Českérepubliky" ve výši
25.887,oo Kč, poskytnutá dotace vyčerpaná pouze do částky 14.963,00 KČ, nevyČerpaná Částka
dotace ve výši 10.924,oo Kč vráiena zpět na účetOlomouckého kraje dne 4-2.2019 a dále
neinvestičníúčelovoudotaci ze státního rbzpočtu na,,Volby do 1/3 Senátu Parlamentu Čn a do
zastupitelstev obcí" ve výši 3o.0O0,0O Kě., poskytnutá dotace vyČerpaná pouze do ČástkY
.13.34'9,oo Kč, nevyčerpáná částka dotace ve výši 16.651,00 KČ vrácena zpět na ÚÓet
Olomouckého kraje dne 4,2.2019.

obec Stavenice v roce 2018 nečerpala žádný investičníči neinvestiční úvěr nebo

pŮjČku. Obec

Stavenice není v současné době zatížena žádným úvěrem ani půjčkou.

obec Stavenice je členem několika dobrovotných svazkŮ obcí a to Mikroregionu Mohelnicko,
ktený sdružu.le o'bce regionu kotem Mohelnice, obce s rozšířenou pŮsobnostÍ, Svazku obcí

TřeŠtina, Stavenice a po]ice v rámci, kterého jmenované obce realizovaly sPoleČnou PlYnofikaci
na územísvazku obcí a Mikroregionu ochrany vodních zdrojů TŘESTAV. Mikroregion ochrany
vodních zdrojů TŘESTAV byl v rote 2OO7 založen pro vybudování hloubkové tlakové kanalizace
včetně společnéěistírny odpadních vod pro obce Třeština, Stavenice,
Součástízávěrečnéhoúčtuobce Stavenice za rok 2018 je informace o inventarizaci majetku

-

Příloha č. 7 ,,lnventarizaóní zápis hlavní inventarizaČníkomise zprovedené inventarizace

majetku, pohledávek a závazků k 31 .12.2018"
obec Stavenice podala zarok2018 přiznání k daniz příjmů dle zákona Č.586/1992Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - Příloha č. 8, Hospodaření obce skonČilo v roce 2018
s kla'dným výsledkem hóspodaření ve výši 56,B24,72 Kč, Obci Stavenici vznikla v rámci
podaného dáňového přiznání za rok 2018 povinnost platby daně z příjmu právnických osob za
rok 201B ve výši 10.640,00 Kč.
.
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