
Závěrečný účet obce Tuchlovice za rok 2018
(§ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (V tis. Kč)

Příjmy celkem po konsolidaci

Schválený Upravený Plnění
rozpočet rozpočet k 31.12.2018

38161,6 37633,2 36671,8
2779,2 5720,8 5012,7
1 700,0 2 150,0 1 933,1
3572,5 9520,3 7500,7

46213,3 55024,3 51118,3

3000,0 3000,0 980,4

0,0 0,0 0,0
0,0 68,6 68,6

1 500,0 1 500,0 160,4
0,0 0,0 0,0

1 500,0 1 500,0 820,0

43213,3 52024,3 50137,9

Příjmy:
Tř. 1 - daňové příjmy
Tř. 2 - nedaňové příjmy
Tř. 3 - kapitálové příjmy
Tř. 4 - přijaté transfery

celkem příjmy

konsolidace příjmů
Neinvestiční přijaté transfery:

od obcí
krajů

Převody z rozpočtových účtů
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
Převody z vlastní pokladny

Výdaje:
Tř. 5 - běžné výdaje

Tř. 6 - kapitálové výdaje

celkem výdaje

konsolidace výdajů

Neinvestiční transfery obcím

Převody vlastním rozpočtovým účtům

Transfery poskytnuté na území jiného okresu

Převody do vlastní pokladny

36163,3 39482,4 24229,3

40050,0 45541,9 25074,8

76213,3 85024,3 49304,1

3000,0 3000,0 980,4
465,0 465,0 459,5

2800,0 2800,0 820,4

395,0 395,0 395,0

200,0 200,0 160,0

73213,3 82024,3 48323,7Výdaje celkem po konsolidaci

Rozpočet obce byl upravován během roku šestnácti rozpočtovými opatřeními.

********
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby viz výkaz FIN 2-12, rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha.

********

Zůstatek finančních prostředků na účtu u Česká spořitelny, a.s., pobočka Kladno

k 31.12.2018 Kč 36 673184,70.

********
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Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí:

Základní škola Tuchlovice

Mateřská škola Tuchlovice

Účetní uzávěrky ke 30. 6. 2018 a k 31. 12. 2018 zřízených příspěvkových organizací včetně všech

zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě.

Veřejnoprávní kontroly hospodaření za r. 2018 byly provedeny dne 24.7.2018 ke 30.6.2018

a 12.2.2019 ke 31.12.2018 v obou příspěvkových organizacích. Kontrolami nebyly zjištěny žádné

závady v hospodaření organizací a použitím poskytnutého příspěvku zřizovatele na činnost organizací.

********

Poskytnuté finanční příspěvky na činnost:

AFK Tuchlovice o. s. byl poskytnutý příspěvek na činnost ve výši 650000,00 Kč.

Volejbalovému klubu Tuchlovice byl poskytnutý příspěvek na činnost ve výši 120000,00 Kč.

Tě/ovýchovné Jednotě Tuchlovice byl poskytnutý příspěvek na činnost ve výši 500 000,00 Kč.

Město Nové Strašecí byl poskytnutý příspěvek na činnost ve výši 395 000,00 Kč.

Souboru lidových písní a tanců Čtyřlístek byl poskytnut příspěvek na činnost va výši 100.000,00 Kč.

MAS Svatováclavsko byly poskytnuty dva příspěvek na činnost v celkové výši 40.000,00 Kč

Klub důchodců Tuchlovice byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 10.000,00 Kč

Čes. kynolog. svazu ZKO Tuchlovice - 216 byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 10.000,00 Kč.

Letnímu kinu Tuchlovice, z.s. byly poskytnuty dva příspěveky na činnost v celkové výši 14.000,00 Kč.

Veřejnosprávní kontroly hospodaření příjemců příspěvků na činnost byly provedeny u AFK Tuchlovice

o.s. dne 30.5.2019, u Tělovýchovné jednoty Tuchlovice dne 30.5.2019 a u volejbalového klubu

Tuchlovice dne 30.5.2019. Bylo zkontrolováno hospodaření od 1.1.2018 - 31.12.2018 a kontrolami

nebyly zjištěny žádné závady v hospodaření příspěvkových organizací.
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018:

Přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo ve dnech 10.12.2018 a 26.3.2019 pracovníky
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Přezkoumání vykonaly: paní Bc. Marcela Bažoutová, DiS - kontrolo rka

paní Markéta Polánková

Zjištění z přezkoumání:

Při přezkoumání hospodaření obce Tuchlovice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou
k závěrečnému účtu.

Vyvěšeno: 4.7.2019
Sejmuto:

Závěrečný účet byl schválen OZ: ~. G . ~1q

V Tuchlovicích dne 27.6.2019

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce

Zpracovala: Bc. Kristýna Zelenková
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