podle

§
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záko

rozpoětů, ve zténi
na é. 25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech územních

platqých předpisů.

v souladu se zákonem é. 25012000 Sb., o
Rozpočet obce Vrbičany na rok 2019 byl stanoven
a schválen
Sb., o obcích, Rozpočet byl projednán
rozpoětoqých pravidlech a zákonem é. t28l2000
4,866,000,a to jako nevyrovnaný s pnjmy ve výši
zastupitelstvem obce Vrbičany dne I7.12.Z0I8
Kě

a

výdaji ve výši

4.505,000,-Kč,

t

_
rozpoětornýami opatřeními č, 1 5
Schválený rozpoěet na rok 2019 byl upravován
qýši
o 2,54L660,_Kě, financování zttáty ve
_ přrjmy navýšeny o |.728.400,_Kč a výdaje naqýšeny
813.260,-Kč.
aktivní výsledek hosPodaření
Rozpoětové hospodaření obce za rok 2019 vykazuje

L

Převahu PříjmŮ

Kě,

11 ! ___..)^_
výdaie
celkové
Kč,
6.442,t04,01
Vrbiěany
příjmy
obce
celkové
činily
roce 20Ig

nad výdaji ve

V

výši 1.696.931,60

-

4.745.172,4I Kě.

Zůstatekúčfu231_Zžkladniběžnýúčetčinilk01.01.2019

pak

15.833.557,70 Kě
17.554.703,13 Kě

Zůstatekúčtu231_ZákJadruběžnýúčetčinilk3l.12.20l9

finaněních oPeracích
úoa3e o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a datších
ve vrbiěanech,
rozpočtovéskladby jsou k nahlédnutí na obecním uřadě

v Plném ČleněníPodle

(Výkaz FIN 2-12 M)
Stav dlouhodobóho majetku v roce 2019 (v Kě):

V

souladu s plánem inventur byla

ke dnl31.t2.2019 provedena inventarízace mqetku, pohledávek

azávazkiobce Vrbičany. při invent arizaci nebyly
úlet

Název

0l8

DDNM

0l9

Ost

02l

Stavby

022

DNM

zj

i

štěny žádné inventarizač ni r ozďíIy
Stav k 31.12.2019

Stav k 01.01.2019
63;735,40

63.735,40

249.000,00

249.000,00

30.126.443,76

42.386.619,01

samostatné movité věci

4.605.445,5I

4.687.6|,7,0|

028

DDHM

3.164.923,54

3.139.510,90

031

Pozemky

3.203.221,6I

3.546.489,61

042

NedDHM

12.060,118,25

243.694,00

063

Dluhové cenné papíry

068

0,00

0,00

Termínované vklady dlouhodobé

5.000.000,00

5.000.000,00

069

Ost dlouhodobý ťrnančnímajetek

7.685.984,78

311

Pohledávky

32l

Závazky

,7,821.099,5"|

2l3.8,10,82

|,7.676,,79

64.850,55

42.975,60

Poskytnuté transfery neziskoqim organizacím v roce 20t9z

l0.000,-Kč
l0.000,-Kč
35.000,-Kč
10.000,-Kč
5.000,-Kč

Myslivci Vrbičany
Papoušci Vrbičany

Spolek Amálie Mánesové
Svaz chovatelů ěinčil Vrbiěany

TJ Sokol Libochovice

Poskytnuté transfery do svazků obcí v roce 2019:

3.118,-Kč
3.000,-Kč
4.665,-Kč

Sdružení měst a obcí

Sdruženíobcí pro nakládaní s odpady
Svazek obcí INTEGRO

Hospodářská činnost
Obec neprovozuj e žádnou hospodařskou činnost.

Stav účelovýchfondů a finančních aktiv

obec nezřídila podle § 5 zákona é.25012000 Sb., o rozpočtoqich pravidlech Územních rozPoČtŮ,
žádnépeněžní fondy.

Příspěvkové organizace a organizace z"aložené obcí
obec nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci ani nezaložilaorganizaci právnických osob.

V roce 2019 byly zapojeny do příjmů a výdajů obce §to účelovéprostředky:
Neinvestičnítransfery

úz
98348

Položka Poslqrtovatel
4111

4L|2

Kú úK

rú úr

Celkem

Název

Poskytnuto

Vratka

Použito

Dotace na volby do EP

29.000,-

15.25l,-

13.749,-

Výkon státní správy

66.700,-

66.700,-

0,-

95.700,-

8 1 .95

l,-

L3.749,-

Investičnítransfery
UZ

Položka

l5974

42l6

Poslqrtovatel

Název

Poskytnuto

Vratka

Použito

,142.293,,79

742.293,79

0,-

Celkem:

742.293,79

742.293,79

0,-

CELKEM

83,7.993,79

824.244,,79

13.749,-

MlŽP

Renovace OÚ VrUiCany

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VrbiČany za rok

2019

!

přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského uřadu Ústeckého kraje. Přezkoumání bYlo

provedeno

v

samosprávírých
21

L

é. 42012004 Sb., o přezkoumáváni hosPodaření Územních
celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 6.9.2Q19 (dÍlČÍPřezkoumanÍ) a

souladu se zákonem

.2.2020 (závěrečnépřezkoumriní).

Závér zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odstavec 3 PÍsm. a) zákoňa

Č.

420/2004 Sb.

je PřÍlohou
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Vrbičany za rok 2019
závěrečného účtu.

připomínky k závěrečnémuúčtumohou oběané uplatnit buď písemně ve lhŮtě stanovené Při jeho
zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

přílohy: yýkazFIN 2-12 M, Rozvaha,Yýkazzisku a ňtáty, Příloha kromaze

-

vŠek31.12-2019,

Zptávao přezkoumaní hospodaření obce (k nahlédnutí na OÚ VrbiČany).

t,

Ve Vrbiěanech dne t9.6.2020

Jiří Šmíd

Vyvěšeno na uřední desce

Ing.

Sejmuto:

starosta obce

