ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁLOVA LHOTA
ZA ROK 2018

Závěrečný účet Obce Králova Lhota (IČ: 00275000) za rok 2018
obsahuje:
1) Rozvahu za prosinec 2018
2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin. 2-12 za prosinec 2018
3) Přehled o čerpání dotací (přijaté, čerpání a vratky) za rok 2018
4) Pohyby majetku za rok 2018
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Všechny výše uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě
Králova Lhota v úředních dnech (každou středu od 19.00 do 21.30 hodin) a bod
č. 5) na www.kralovalhota.cz.

Závěrečný účet Obce Králova Lhota bude projednán zastupitelstvem obce dne
25. 4. 2019

Vyvěšeno na úřední desce: dne:

9. 4. 2019

Sejmuto z úřední desky dne:

25. 4. 2019

Starosta obce:
Jiří Novák v.r.

Závěrečný účet Obce Králova Lhota
za rok 2018
podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018:
Příjmy:

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté dotace

2.910.800,288.600,0,60.900,-

3.192.500,297.470,8.850,1.342.940,-

3.192.506,37
297.396,87
8.850,1.342.939,63

Celkem

3.260.300,-

4.841.760,-

4.841.692,87

běžné
kapitálové

3.140.300,620.000,-

2.475.270,1.859.320,-

2.475.772,20
1.859.315,-

Celkem

3.760.500,-

4.334.590,-

4.335.087,20

Výdaje

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou č. 1 – FIN 2-12M za
období 12/2018. V roce 2018 plnění daňových příjmů naplnilo očekávání dle
schváleného rozpočtu, který vycházel ze skutečnosti roku 2017. Rovněž nedaňové
příjmy byly ve výši očekávané schváleným rozpočetem, který vycházel ze skutečnosti
z roku 2017. V meziročním srovnání došlo k poklesu nedaňových příjmů, neboť se již
nevybírá nájem za hrobová místa. Schválený rozdíl mezi příjmy a výdaji byl
financován částečně z dotačních příspěvků a částečně z přebytku z minulého roku.
Ve skutečnosti byly příjmy vyšší než výdaje.
Součástí příjmů byly také dotace přijaté v roce 2018. Jednalo se o dotaci od
Krajského úřadu ve výši 60.900 Kč na činnost obecního úřadu. Dále byly poskytnuty
dotace od státu na financování prezidentských voleb a voleb do zastupitelstva obce
v souhrnné výši 52.981,- Kč. Byla čerpána dotace na výstavbu chodníku v západní
části obce od Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále jsme začali čerpat dotace
na pořízení nového územního plánu od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve
výši 114.200,- Kč a od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 131.648,- Kč. Tyto
dotace ještě budou čerpány v roce 2019.

Nejvýraznější stavební akcí roku 2018 byla výstavba chodníku v západní části obce,
o kterou jsme dlouhou dobu usilovali. Tato akce byla spolufinancovaná SFDI.
Celkové náklady činily 1.323.577,- Kč, přičemž 793.818,63 Kč bylo poskytnuto
z dotace od SFDI a 529.758,37 Kč bylo z vlastních zdrojů. Chodník byl zkolaudován
na přelomu roku 2018/2019. V druhé polovině roku byla otevřena klubovna
v kovárně. Probíhali i další investice do kovárny a prostorů kolem ní. Co se týká další
stavebních investic tak byla vybudovány dvě parkoviště, jedno u kostela a druhé před
kovárnou.
V roce 2018 byl ukončen sběr podnětů do nového územního plánu. Byl zpracován
návrh nového územního plánu a bylo vyhlášeno společné projednání. Práce na
územním plánu budou pokračovat, předpokládané schválení územního plánu je
v roce 2020.
Dalšími menšími akcemi bylo značné prořezání stromů napadených kůrovcem na
Třešňovce a znovu osazení prostoru za pomníkem padlých.
V roce 2018 pokračovala spolupráce s partnerskou obcí Králova Lehota – SR, jejíž
zástupce nás navštívili na podzim. Mezi další kulturní akci zajisté patřila účast naší
obce na 38. srazu Lhot a Lehot v Dlouhé Lhotě u Mladé Boleslavi. Dále se konaly
kulturní akce – nohejbalový turnaj, obecní ples, pálení čarodějnic, velikonoční
dílničky pro děti, pouťová zábava, dětský den na začátku prázdnin, oslavy 100. let
Československa, vánoční koncert a různé brigády – organizované a financované
z prostředků obce. Celkem obec vynaložila v roce 2018 na kulturní akce částku ve
výši 190.794,- Kč.
2. Zůstatky na bankovním účtu a v pokladně ke dni 31. 12. 2018
Obec vede běžný účet u České spořitelny a.s. Náchod č. 1183662369/0800
Zůstatek:
1.105.481,15 Kč
Účet u České národní banky v Hradci Králové č. účtu 94-1713571/0710 se zůstatkem
Kč
552.372,53 Kč
Pokladna
0,- Kč
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a
rozpočtům veřejné úrovně
neinvestiční transfer ze st. rozpočtu (pol. 4112) – nepodléhá vyúčtování
- příspěvek na výkon státní správy
60.900,- Kč
ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím (5229)
- SMO a DSO – členský příspěvek

2.320,- Kč

4. Inventarizace majetku, materiálových zásob a závazků:
Stav majetku k 31. 12. 2018
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek

164.560,- Kč

ostatním

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018-078)
0,- Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019-079)
0,- Kč
Nedokončený dlouhodobá nehmotný majetek (041) 164.560,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek
- stavby (021-081)
- pozemky (031)
- samostatné movité věci (022-082)
- drobný DHM (028-088)
- nedokončený DHM (042)

11.947.967,18 Kč
9.329.701,96 Kč
1.039.182,32 Kč
221.821,90 Kč
0,- Kč
1.357.261,- Kč

Finanční majetek (069- akcie)
Oběžná aktiva
- zásoby
- Krátkodobé pohledávky
- Běžné účty
Aktiva celkem

177.000,- Kč
2.728.504,59 Kč
0,- Kč
1.070.880,79 Kč
1.657.623,80 Kč
15.018.031,77 Kč

5. Závazky
Obec ke dni 31. 12. 2018 měla neuhrazené faktury:
Celkem
6

0,- Kč

Pohledávky
4.950,- Kč

7. Prodej a pronájem nemovitého majetku:
V roce 2018 byla prodaná tato nemovitost:
 pozemek parc. č. 3197/2, o výměře 177 m2, ostatní plocha
8. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Králova Lhota za rok 2017
Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo provedeno auditorskou
společností VoMan Autit s.r.o., Hradec Králové dne 31. 1. 2019. Při kontrole
byly zjištěny drobné nedostatky, které byly odstraněny v průběhu kontroly. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby, nedostatky, ani rizika.
S ohledem na výsledek přezkoumání hospodaření navrhuje obec přijmout toto
usnesení:
Zastupitelstvo obce Králova Lhota schvaluje závěrečný účet obce a vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2018 bez výhrady.

V Králově Lhotě dne 1. 4. 2019

Zpracovala: Mgr. Klára Malá

Jiří Novák, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto:

