
TABULKAč.1

Příloha Č. 7 k vyhlášce Č. 367/2015 Sb.

Příjemce: OBEC TUCHLOVICE
Kraj4: Středočeský
Poskvtovateť:
Kapitola ': Ministerstvo financí - VPS

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací

a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvim kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Vráceno v průběhu Předepsaná výše

Ukazatel
Č. akce (projektu) účelový znak číslo jednací

Čerpáno roku na běžný účet Skutečně použito vratky dotace při
EDS/SMVS k 31.12.2018 kraje k 31.12.2018 finančním

woořádání
a b c d 1 2 3 4 = 1 -2 - 3

Dotace celkem 153972,00 35967,15 118004,85 0,00

Nové volby do zastupitelstev obcí (31.3.2018) 98074
MF-6950/2018/1201
2

Volby prezidenta ČR" 98008
MF-

63972,00 11 198,35 52773,65
53/2018/1201-3

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev obcí 98187
MF-

90000,00 24768,80 65231,20
21343/2018/1201-3

v Kč na dvě desetinná místa

Sestavil, tel.:
~ .

Helena Sokolová - referentka ObU Kontroloval, tel.:
Mgr.Jaroslav Pošta
starosta obce

telef. č.312657020
29.1.2019

~~
telefon Č. 312 657 020

Datum a podpis: 29. 1. 2019 Datum a podpis:

Komentář:
OBEC TUCHLOVICE použila v r. 2018 dotace na:

volby prezidenta ČR:Kč 52 773,65, vrátila:Kč11198,35

OBEC TUC':LC'Il':E
PSČ ~í'2 D2
okros KI

volby do ZO Tuchl.:Kč 65231,20, vrátila:Kč24 768,80

PodrobněiSI černánl vÝdaiO na volbv prezidenta {UZ 98008} - týká všech obci s vviimkou obci s pověřeným obecním úřadem
Skutečně použito

Ukazatel účelový znak číslo jednací výdaje v roce 2017 výdaje v roce 2018 celkem (rok
2017+rok 2018)

Volby prezidenta ČR 98008
MF-

0,00 52773,65 52773,65
53/2018/1201-3. . . -0" V~ ff ZJtVf}!<J<J3čNéHO t,'/C'"'fu t}(vrf.tEtJ :u7fO· G· .2.019
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TABULKAč.2

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od

peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2018 (bez ústředních orgánů státní správy a

státních fondů)

(POUZE NOVÉ PŮJCKY A ÚVĚRY PŘIJA TÉ V ROCE 2018)
Obec: Tuchlovice
Okres: Kladno

vyse uveru neno
návratné finanční Úroková

.
Účel úvěru výpomoci Poskytovatel ůvěru Termín splatnosti sazba v %

Způsob ručení ..
(v tis. Kč) *)

1 2 3 4 5 6

~

.
.

*) POZNAMKA: V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně-

Vypracoval: ~ Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)
Helena Sokolová Mgr. Jaroslav Pošta
referentka ObÚ starosta obce
telefon Č. 312657020 telefon Č. 312657020
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Datum: '29.1.2019

OBEC TUC~~LO'!ICE
S(~~"i'~ ~~

1"1 Ú, (;. 201/ 9 .;kr",~,~~~".•,.~t !3'Yf10T; /c.a.Lo rt9'

. ..

••
••

."

;

"

.' '.
oD

\,



TABULKAč.3

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č.

139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízeni a podle zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek

Obec: Tuchlovice

Okres: Kladno (v tis. Kč)

Identifikace smlouvy/pfedmět smlouvy, Datum Datum Rozpočet v roce 2018

konceslonár, celkový závazek po dobu začátku ukončeni
Skutečnost do

trvání smlouvyl smlouvy smlouvy schválený po změnách 31.12.2018

1 2 3 4 5 6

Celkem

..

Sloupec 1: vyplnl se pfedmět smlouvy (napflklad provozováni vodohospodáfské
infrastruktury), dále název Koncesionáře a výAe celého závazku po dobu
trvání smlouvy. Pokud žádný finančnl závazek obci nebo městu nevzniká,
tak se uvede: "bez závazku". Uvádi se tedy pouze předpokládaně výdaje,
případné předpokládané pfijmy se neuvádl.

Sloupec 2 a 3:
Sloupec 4 až 6:

vyplnl se data začátku a ukončeni koncesni smlouvy
uvedou se údaje o výdajich

Vypracoval: ~
(příjmení, telefon, podpis)
Helena Sokolová - referentka ObŮ
telefon Č. 312 657 020 -r--r- - ....r- --,

,:. J 1"- J"

29.1.2019 Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis)
Mgr.Jaroslav Pošla
starosta obce
telefon Č. 312 657 020

~::&
Datum:

PSČ ;7;,3 ':2
'" r V '- r okres Kladno,,-,v
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Obec:
Okres:

TUCHLOVICE
KLADNO

Komentář k roku 2018:.
(stručné zhodnocení finančního hospodaření, neplánované výrazné
příjmy a mimořádné výdaje oproti schválenému rozpočtu, podstatné

položky na podrozvahových účtech, zapojení mimorozpočtových zdrojů)

Obec Tuchlovice v r.2018 obdržela běžné příjmy z místních poplatků(popl.za odpady,z
veřej.prostr.,z ubytovací kapacity a hřbitov.popl.)a správní popl., příjmy z nájemného z bytov.a
nebytov.prostor,př.z věcných břemen,z prodeje pozemků. Obec Tuchlovice obdržela a vyčerpala
investiční dotace ze SFDI na vybudování chodníku na Slovanku, od Ministerstva průmyslu a
obchodu na rekonstr.vo v ul.Národ.odboje, od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu povrchů
v ul.Školní, dotaci od Minister.ŽP na pořízení štěpkovače,kompostérů a kontejnerů na
textil,dotaci pro Obec. knihovnu Tuchlovice na pořízení mobiliáře od střeoočeského kraje, dotaci
od Minister.zeměděl.na opravu kapličky sv.Floriána a na vybudování 3 míst pasivního odpočinku
v Tuchl.Všechny dotované akce obec spolufínancovala z vlastních zdrojů. Obec Tuchlovice
provedla kromě běžných oprav (běžná údržba domů ve vlastnictví obce) rekonstrukci Domu
služeb II včetně zavedení plynofikace, plyn byl zaveden i pro tělocvičnu ZŠ, ve.školnlm areálu
došlo k přístavbě pavilonu školní jídelny (investice bude dokončena v příštím roce). Dále obec
zrekonstruovala ul. Mírovou,P,Bezruče II a spojovací ul.mezi ul.P.Bezruče a Hornickou.Další
výdaje se týkaly zajištění běžného provozu obce, .tj.zajištění chodu DPS, obecní knihovny,
zajištění činnosti místní správy, péče o vzhled obou částí obce a VZ, péče o oba hřbitovy. Byly
opraveny některé obecní studny. Obec rovněž spolufinancovala provoz letního kina,kde pořádala
i několik kulturních akcí. Dalšími kultuřními akcemi bylo pořádáni obecního plesu.ispolupořádánl
oslav 90 let AFK, folklorní festival Tuchlovická pouť nebo Tuchlovický hudební podzim pořádaný
v kostele sv.Havla.Dále obec zajišťovala sběr a svoz komunálního a tříděného odpadu včetně
bioodpadu a nebezpečného odpadu, Obec vydala finanční prostředky na provoz
příspěvkov.org.MŠ a ZŠ Tuchlovice a poskytla dotace na činnost sportovních organizací AFK
Tuchlovice, TJ Tuchlovice a Volejbal.klubu Tuchlovice, kynologické organizaci, Klubu důchodců
Tuchlovice a dalším občanským sdružením. Dále Obec Tuchlovice zaslala dotaci na činnost
Městské policie Nové Strašecí, která se stará o bezpečnost v obou částech obce a dotaci na
činnost sboru hasičů Lhota, kteří mají na starosti Tuchlovice a Srby v případě vzniku požáru. Na
pod rozvaze Obce Tuchlovice byly kromě DHM v hodnotě do 3 OOO,OOKča DNM v hodnotě do 7
OOO,OOKčevidovány i odepsané pohledávky Obce Tuchlovice, věcná břemena a majetek
svěřený do péče příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Tuchlovice.

Vypracoval: ~
(příjmení, telefon, podpis)
Helena Sokolová
referentka ObÚ
telefon Č. 312657020

Kontroloval: ~atum:
(příjmení, telefon, podpis) 29.1.2019
Mgr.Jaroslav Pošta
starosta obce
telefon Č. 312657020 •.) :~..• "jI IC!-'lOVl •.•E

PSČ 273 2
okres Kladno


