Závěrečný účet
Obce VINARY za rok 2018
V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obec zpracovává údaje o ročním hospodaření za
uplynulý rok do závěrečného účtu, který tak podává souhrnný přehled o hospodaření obce.
Finanční hospodaření obce se řídí ročním rozpočtem. Rozpočet obce Vinary na rok 2018 byl
schválen na zasedání zastupitelstva obce Vinary dne 14. 12. 2017 jako vyrovnaný:
příjmy 1.963.500,- Kč, výdaje 1.963.500,- Kč.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době od 27. 11. 2017 do 14. 12. 2017 na úřední desce obce a
zároveň i v elektronické podobě.

Plnění rozpočtu obce:
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Příjmy po konsolidaci:
Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté transfery

Příjmy celkem

Výdaje po konsolidaci:
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje

Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů

1 963

-357

Třída 8 – financování
8115 – změna stavu na ZBÚ

-357

8127 – likvidita příjem

Financování celkem

-357

Podrobný rozpis skutečných příjmů a výdajů je uveden v příloze č. 1
Zůstatek běžného účtu ÚSC obce Vinary k 31.12.2018: 1.561.269,99 Kč

96,2

Přijaté účelové prostředky v roce 2018:
Pardubický kraj – výkon státní správy
Pardubický kraj – POV výměna oken
Volby
Pardubický kraj – umělá obnova sadbou

60.900 - Kč
170.000,- Kč
67.946,-Kč
13.500,-Kč

Přehled hospodaření obce je zpracován ve výkazech:
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 – 12 M /příloha č. 1 /
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha účetní závěrky
Tyto jsou součástí závěrečného účtu obce Vinary jako příloha č. 3 a jsou k nahlédnutí
v kanceláři obce a zároveň v elektronické podobě na webu.
O přezkoumání hospodaření za rok 2018 požádala obec Vinary Krajský úřad Pardubického
kraje. Přezkoumání hospodaření obce provedla pracovní skupina Krajského úřadu
Pardubického kraje ve složení: Bc. Zdeňka Fassnerová, Zdeňka Škarková. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Vinary je doložena jako příloha č. 2.

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce obce Vinary včetně
elektronické od 12. 3. 2019 do 28. 3. 2019.

