Závérečnýúčetobce Bratřínov za rok 2018 - návrh
zpracovartý v souladu se zék. č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územnich rozpočtů,ve zněni pozděj šíchpředpisů dle § 1 7

Bankovní spojení: §omerční banka a.s.,

CNB

-

Počet obyvate|k 31,12.2018
ICO: 0063699

: 200

-

35428111/0100

94-50l8lll/0710

Rozpočet obce:
Rozpočet obce Brařínov na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne
14.12.2017 jako
Příjmy a qýdaje jsou ve výši 2,589.700,- Kč
Během roku bylo provedeno 6 rozpočtoqfch opatření.
1) údaje o plnění příjmůa výdajů za rok20l8 (údaje jsou v tis. Kč)

Třída 1 -daňové příimy
Třída2 - nedaňové příimy
Třída 3 - kapitálové příimy

Tíída4-přiiaté dotace
Příimv celkem
Třída5-běžnéwdaie

Tíída6- kapitálové r,"ídaie
vÝdaie celkem
Saldo: příimy - rydaie
Třída 8 - írnancování

0

Upravený
rozpoéet
2.934,7
164,4
74
885,9
4.059
4.247,2
224,4
4.471,6
-412,6

0

4l2,6

Schválený
rozpoéet
2.409,5

134
0
46,2

2.589,7
2.449,9
139,8

2.589,7

P|nění

k 31.12.18
2.934,3

I64
74
885,9
4,058..2

4.|64,3
224,,3

4.388,6
-330,4
330,4

Udaje o plnění rozpočtu příjmů, v}dajů a o dalšíchfinančních operacích
v plném členěnípodle rozpočtové skladbyjsou přílohou íétozpr&ry (výkaz FIN
2-12).
Daňové příjmy - vyššídaňová qýtěžnost především u daní zpííjmtt
fyzic$ch osob a u daně zpiiďané hodnoty.
Nedaňové příjmy byly navýšeny o pojistné náhrady, sankčníplatby a
příjem z prodej e pozemku.
Přijaté dotace do rozpočtu obce činily celkem 885.871,- Kč. Jednalo se o
dotaci na qfkon státní správy ve \rýši 48.700,- Kč, dotace na volbu prezidenta ve
r1íši1 6. 1 1 6,-Kě a na volby do zastupitelstva ÚSC ve výši 2 1.055,-Kč, a dotace
na opravu otočky autobusů od MMR CR ve qýši 800.000,-Kč. Tyto dotace byly
řádně vyičtovány.

Běžnévýdaje
dokumentace.

- navýšenípředevším z důvodůoprav a pořízení potřebné

Kapitálové rydaje

-

tvoří investiční příspěvek ZŠDavle, dokončenínového
územníhoplánu, nrákup pozemků, pořízení sochy a domečku na hřiště,
Rozpis přísp jvKu
položka
prllemce
5329
Mníšeckýregion
5329
Mníšeckýregion
634I
ZS Davle

2) zptáva

o

účel
člensképříspěvky
zástíelné
Investičnípříspěvek

částka
10.000,_

10.000,-

l08.000,-

výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontroly
Středočeského kraje ve dnech 2.11.20l8 a l8.3.2019,
Závér zprávy - nebyly zjištěny cllyby a nedostatlv, lvomě chyb a
nedostatků zjištěrrých při dílčímpřezkoumání, kteréjžbyly napraveny.

Závěrečný účetobce Bratřínov obsahuje:
l)Fin2-12 M za rok 2018
2) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
3 ) Inventariza črtízapis
Podrobnější materiály k závěrečnému účtuobce Bratřínov za rok 2018 jsou k
nahlédnutína obecním úřadě nebo na úřednídesce www.bratrinov.cz.

Připomínky mohou občanéuplatnit písemně do 24.4.2079.

V Bratřínově

dne 22.3.2019

Předkládá: účetníobce Bratřínov - Dana Svobodová
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