ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LŠTĚNÍ ZA ROK 2019
finanční hospodaření obce Lštění v roce 2019
IČ: 00232335
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
Údaje o obci:
Adresa: Obec Lštění, Grégrova 29, 257 22 Čerčany
Tel. 317 776 184
E-mail: ou.lsteni@lsteni-zlenice.cz
www. lsteni-zlenice.cz
Bankovní spojení:
Základní běžný účet vedený u České spořitelny Benešov, číslo účtu: 320067319/0800.
Základní účet vedený u České národní banky v Praze, číslo účtu: 94-5015121/0710.
I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (v tis. Kč)

schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy

upravený
rozpočet

% plnění
plnění k 31. upraveného
12. 2019
rozpočtu

5400,00

5580,47

7263,14

130,15

2 - Nedaňové příjmy

460,00

810,47

597,98

73,78

3 - Kapitálové příjmy

0,00

0,00

250,00

0

473,72

473,72

100,00

5860,00

6864,60

8584,85

125,06

4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem
Převod prostředků

375,00

Příjmy celkem

5860,00

6864,60

8209,85

126,51

Třída 5 - Běžné výdaje

5281,00

6964,29

5177,77

74,35

Třída 6 - Kapitálové výdaje

3700,00

3402,90

1466,52

43,10

Výdaje celkem

8981,00

10367,19

6644,29

64,09

Převod prostředků
Výdaje celkem
Saldo: příjmy - výdaje
Třída 8 - Financování

375,00
8981,00

10367,19

6269,29

-3121,00

-3502,59

1940,56

-55,40

3121,00

3502,59

1940,56

-55,40

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Lštění (výkaz FIN 2-12) nebo na webu www.
lsteni-zlenice.cz.
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Hospodaření obce se vyvíjelo v souladu se schváleným rozpočtem a následujícími
rozpočtovými opatřeními. V roce 2019 zastupitelstvo obce schválilo 6 rozpočtových opatření.
V příjmech třídy 1 se změny týkaly daňových položek, které se v průběhu roku navýšily o
částku 1 863142,17 Kč. V části třídy 2 nedaňových příjmů došlo k navýšení o částku
137984,98 Kč. Třída 4 – přijaté transfery byla navýšena o částku 473 723,- Kč.
Navýšení bylo způsobeno vyšším příjmem z daní, příjmem za zpětný odběr separovaného
odpadu, zvýšil se i výběr místních poplatků včetně poplatků za komunální odpad. Nižší byla
částka za nájem z bytů z důvodu ukončení nájemní smlouvy s nájemcem obecního bytu,
nájem z pozemků byl vybrán v plné předpisové výši, rozpočtována však byla částka vyšší.
V roce 2019 obec zakoupila především software vybavení za cenu 29 864,- Kč a komunální
vozidlo za cenu 366 025,- Kč.
Celkový účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 – zisk 1 967 374,96 Kč, převedeno
v roce 2020 na účet nerozdělený zisk (příloha výkaz zisku a ztráty).
Hospodaření s rozpočtem za rok 2019 skončilo přebytkem ve výš 1 940 562,23 Kč.
Hospodářská činnost obce k 31. 12. 2019 činí výši 145 730,00 Kč.
Hospodaření obce skončilo přebytkem. Investováno bylo do oprav komunikací, částečné
opravy a údržby ČOV ve Zlenicích. Dokončen byl projekt vodovodu ve Lštění, projekt
vodovodu a kanalizace ve Zlenicích. Rovněž bylo investováno do opravy budovy obecního
úřadu (hydroizolace terasy ve 2. NP), do údržby traktoru, bylo pořízeno vybavení pro údržbu
veřejné zeleně. Došlo k výsadbě 15 ks lip v ulici Lipová ve Zlenicích, cílem je postupné
odstraňování nemocných stromů a dovýsadba nových tak, aby byl zachován charakter aleje.
V tomto bude pokračováno i v následujících letech. V ulici Pod lesem a U Studánky byl
proveden prořez suchých větví dubů.
II. Stav majetku k 31. 12. 2019
031

Pozemky

2,154.554,91 Kč

021

Budovy, haly, stavby

022

Movité věci, soubory mov. Věcí

4,082.056,20 Kč

028

Drobný majetek

1,226.775,34 Kč

20,497.844,95 Kč

Stav účtu k 31. 12. 2019

15,369.566,52 Kč

Stav pokladny k 31. 12. 2019
042

17.636,- Kč

Nedokončený dlouhodobý majetek

1,206.457,- Kč
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Pohledávky za odběrateli 128 052,- Kč pochází především z nedoplatků za svoz komunálního
odpadu v roce 2019, po upomínkách se pohledávky se pohledávky významně snížily, zbytek
bude vymáhán.
Na straně závazků obce jsou pouze částky zúčtovatelné v lednu 2020.

III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily částku Kč.
Poskytovatel
UZ
Účel
Středočeský kraj 98348 Volby do EP

položka Rozpočet v Kč Čerpání v Kč
4111
27 323,00
27 323,00

Středočeský kraj

4112

Výkon státní správy

71 400,00

71 400,00

Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2019 (obec jako poskytovatel)
Příjemce

Účel

OdPa

Obec Čerčany

neinvestiční dotace
na provoz - škola
neinvestiční dotace
na provoz - školka
Neinvestiční
dotace - příspěvek
neinvestiční dotace
na Čistou řeku
Sázavu

Obec Čerčany
Baby Box
Posázaví o. p. s.

3113

položka Rozpočet
v Kč
5321
150 000

Čerpání v
Kč
143 070,00

3111

5321

100 000,00

94 000,00

3741

5222

2 000,00

2 000,00

3639

5221

8 000,00

8 000,00

Kromě drobných finančních darů, které obec obdržela od občanů, byly přijaty finanční dary
ve výši 100.000,- Kč a 150.000,- Kč od dvou soukromých firem. Obě částky byly použity na
úhradu části kupní ceny na nákup komunálního vozidla.
IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční
kontroly, Zborovská 11, Praha 5. Obec na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších
předpisů zažádala přezkoumat hospodaření obce krajským úřadem Středočeského kraje a
uskutečnilo se ve dnech 25. 11. 2019 a 10. 2. 2020.
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Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 uzavřel Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
finanční kontroly s následujícím závěrem:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce za rok 2019 ve smyslu § 17 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů za
rok 2019 souhlasit
BEZ VÝHRAD
Ve Lštění dne 23. 6. 2020
Sestavila: J. Ullrichová
Schváleno na zasedání OZ dne 23. 6. 2020
Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
Přílohy: Výkaz FIN 2-12
Rozvaha
Výsledovka
Přílohy
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Závěrečný účet obce za rok 2019 je v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě nebo
na stránkách obce www.lsteni-zlenice.cz

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
starostka
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