ZÁVĚREČNÝ ÚČET (hospodaření) Obce Žernovice za rok 2018
Daňové příjmy (daně FO, PO, DPH, DN, SP, poplatky za odpad a psy)
Nedaňové příjmy (les, voda, nerosty, nájmy, odm.třídění odpadů, úroky bank)
Kapitálové příjmy (prodej akcií a pozemků)
Přijaté dotace (výkon st. správy, volby, hasiči, VO, MK)
Příjmy celkem (po konsolidaci)

Skut.
(Rozp.)
3.954.996,05 Kč (3.691.000 Kč)
291.191,88 Kč (304.700 Kč)
269.214,75 Kč (269.300 Kč)
688.182,00 Kč (688.182 Kč)
5.203.584,68 Kč (5.223.182 Kč)

Obec v roce 2018 obdržela několik dotací:
- Od KÚ na stavbu VO ve výši
181.049,- Kč
- Od KÚ na výstroj JSDH ve výši
30.000,- Kč
- Ze SR prostřednictvím KÚ na výkon státní správy ve výši
60.900,- Kč
- Ze SR prostřednictvím KÚ na volby prezidenta ve výši
24.500,- Kč
- Ze SR prostřednictvím KÚ na volby do ZO ve výši
30.000,- Kč
- Ze SR z MMR na opravu MK ve výši
361.733,- Kč
Dotace na volby prezidenta byla čerpána ve výši 21.426,- Kč, dotace na volby do ZO ve výši 21.699,- Kč,
všechny ostatní dotace byly vyčerpány v plné výši.
Skut.
(Rozp.)
Běžné výdaje (po konsolidaci)
2.827.091,41 Kč (3.245.700 Kč)
Kapitálové výdaje (vodovod, VO, ÚP, požární stříkačka)
843.192,00 Kč (2.456.000 Kč)
Výdaje celkem (po konsolidaci)
3.670.283,41 Kč (5.701.700 Kč)
Obec poskytla příspěvky ve formě peněžního daru - Mysliveckému sdružení 5.000,- Kč a Jihočeskému centru
pro zdravotně postižené 1.000,- Kč.
Dobrovolnému svazku obcí Prachaticko byl zaplacen členský příspěvek 891,- Kč a dále mu obec zaplatila
20.394,- Kč jako vlastní podíl na realizovaných (v rámci akce POV dotovaných) nákupech vybavení pro
kulturní akce členských obcí.
Konsolidace příjmů i výdajů (přesuny peněžních prostředků mezi účty)

3.063.307,89 Kč

Financování ( Výdaje - Příjmy)

-1.533.301,27 Kč

Skut.

(Rozp.)
(478.518 Kč)

Hospodaření obce za rok 2018 skončilo přebytkem – přírůstkem peněžních prostředků na účtech.
1.000.000,- Kč je uložen a 1-roční termínovaný vklad, v rámci hospodaření obce nebylo potřeba zapojovat
zdroje financování jako půjčky, úvěry či návratné finanční výpomoci.
Zůstatek na běžném účtu u KB k 31.12.2018
Zůstatek na spořícím účtu u KB k 31.12.2018
Zůstatek na účtu pro dotace u ČNB k 31.12.2018
Zůstatek na spořícím účtu u J&T k 31.12.2018
Celkem na účtech k 31.12.2018

5.190.743,17 Kč
1.042.687,38 Kč
1.323.350,08 Kč
1.019.189,34 Kč
8.575.969,97 Kč

Hospodaření fondu obnovy a rozvoje vodovodu
V průběhu roku 2018 byl fond naplněn částkou 16.520,- Kč, čerpán nebyl, zůstatek fondu k 31.12.2018 činí
52.020,- Kč.
Podrobné rozčlenění příjmů a výdajů i hospodaření je obsaženo v dalších výkazech či zprávách (Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu, Hodnotící zpráva, Rozvaha, Zpráva o výsledku finančních kontrol, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018). Další informace o hospodaření obce obsahuje roční účetní
závěrka (viz výkazy Rozvaha, Příloha a Výkaz zisků a ztráty).
ZÚ vyvěšen: 04.04.2019
ZÚ svěšen:
Zveřejněno rovněž v elektronické podobě.
ZÚ schválen dne: 03.04.2019 č. usnesení 40/4/2019

