ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2018
Název obce:
Adresa
IČ:

Obec Olešná
Olešná 104, 267 64 Olešná
00233676

v souladu s §43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o
přezkoumání hospodaření.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v Kč)
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném znění a členění dle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Olešná (výkaz FIN 2-12).

Stavy peněžních prostředků na účtech 2018

počáteční stav

konečný stav___

Běžný účet – 183413042/0300
Účet HČ – 156490819/0300
Běžný účet ČNB – 94-1315311/0710

13.915.265,17 Kč
76.359,53 Kč
162.690,99 Kč

14.879.061,40 Kč
130.441,08 Kč
313.879,79 Kč

2. Údaje o hospodářské činnosti obce
Obec vede hospodářskou činnost na provozování vodovodu. Náklady hospodářské činnosti za rok 2018 činily
350.411,00 Kč a výnosy 302.163,78 Kč. Hospodářský výsledek činil: - 48.247,22 Kč.
3. Hospodaření příspěvkové organizace
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace, a to: Mateřská škola Olešná, okres Beroun. Účetní závěrka je
k nahlédnutí na OÚ Olešná.
Náklady MŠ Olešná za rok 2018:
hlavní činnost
2.108.645,16 Kč
hospodářská činnost
231,00 Kč
Výnosy MŠ Olešná za rok 2018:
hlavní činnost
2.261.946,36 Kč
hospodářská činnost
231,00 Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 153.301,20 Kč
Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti: 0 Kč

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu
fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

5. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

Příjemce transferu
FOR HELP s.r.o.
Český svaz ochránců přírody
Svaz tělesně postižených
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Senior Care
Podbrdské vydavatelství
Domov Na Výsluní
Spolek Fištrón
Nadační fond Šance onkoláčků (sbírka 22.170,- Kč,
doplatek obce 2.830,- Kč)
Česká tábornická unie
TJ Olešná
Májovníci
SK Slavoj Osek

Poskytnutá částka v roce 2018
1.976,00 Kč
3.000,00 Kč
3.000,00 Kč
5.000,00 Kč
15.000,00 Kč
3.000,00 Kč
8.000,00 Kč
20.000,00 Kč
25.000,00 Kč
1.000,00 Kč
3.000,00 Kč
5.400,00 Kč
1.000,00 Kč

6. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání za rok 2018:
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 12. 09. 2018 (dílčí) a 7. 05. 2019 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).
Přezkoumání vykonali:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jiřina Šamanová
Kontroloři:
Irena Kovaříková (07. 05. 2019)
Helena Lišková (12. 09. 2018)
Zástupci obce:

Lenka Hasmanová – starostka
Zdeňka Hermanová, DiS. – účetní

Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření obce Olešná byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a
dodatků v souladu se zákonem. Obec Olešná uzavřela dne 19. 9. 2018 smlouvu na akci: „Doplnění chodníků podél
průjezdního úseku silnice II/117 a III/1179 obcí Olešná u Hořovic“ s firmou DOZEP s.r.o. Na profilu zadavatele je
smlouva uveřejněna až dne 10. 12. 2018.
7. Usnesení č. 2/19 ze dne 27.5.2019:
Zastupitelstvo obce Olešná schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
vyvěšeno: 3. 6. 2019
sejmuto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou
k dispozici v sídle Obecního úřadu:




účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12
účetní výkazy obcí zřízených a založených právnických osob
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olešná za rok 2018

