Závěrečný účetobce Bratřínov za rok2019
zpracovaný v souladu s § 17 zák. ě. 250/2000Sb., o rozpočtol"ých pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů

Bankovní spojení: Komerčníbanka a.s.,

CNB

Účet veřejné sbírky:

KB

-

Počet oblwatel

Ičo:

k

31.12.2019

354281

1

1/0100

94-5018111/0710
115-9530380267/0100

E-mailová adresa:
Internetové stránky:

-

:

bratrinov@qmail.com
www.bratrhov.cz
198

00639699

Počet zasfupitelů:
7
Obec Brařinov je členem Svazku obcí Mníšeckýregion a Sdruženi místníchsamospráv ČR.
Obec Bratřínov neprovozuje žádnou hospodářskou čirrnost.

Rozpočet obce Brařínov na rok 2019 byl schválen za§tupitelstvem obce dne

19. 12. 2018 jako vyrovnaný. Příjmy a výdaje byly schváleny ve

2,907.200,-Kč

Během roku bylo provedeno

7

wýši

rozpočtových opatření. Důvodem jejich

provedení byl příjem dotací, daní, pojistných nrihrad a změna
výdajů podle skutečných nrákladů.
Hospodaření obce skončilo v závěru roku s přebytkem.

v,,ýše plánovaných

Obec v roce 2019 nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za
závazky fyziclcých a právnických osob, nezastavila moviý ani nemovitý
majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazklt, smlouvu o pňstoupení
k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila cenné papíry, obligace a
neuskutečnila majetkové vklady.

V roce 2019 obec uzavřela veřejnoprávní smloulrr na poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 20.000,- Kč SDH Brařínov na činnost, kterou ZO schválilo dne
30.1.2019.

1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok20l9 (údaje jsou v tis. Kč)

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

Třída4-přijatédotace
příimv celkem

Schválený
rozpočet

2.7|8,5

l40

Plnění

Upravený

rozpoěet
3 . 194,8

306

0

0

48,7
2.907,2

186'8
3.687'.6

k 31.12.18

3.|94,4
300,7
0
186,8
3.681,9

Třída5-běžnév,ýdaie

2.866,2

3.550

Třída 6- kapitálové výdaie
vÝdaie celkem
Saldo: příjmy - výdaje
Třída 8 - fiaancování

41
2.907,2
0

41,4

0

3.591,4
96,2
-96,2

3,238,7

?{ 1
3.264
4|7,9
-4I7,9

Údaje o plirění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalšíchfinančníchoperacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou přílohou této zpávy (výkazFIN 2-12).

\UZPrĎ PrrĎP

položka

pnIemce

5329
5329

Mníšeckýregion
Mníšeclqíregion

úče1

člensképříspěvky
zástřelné

částka
10.000,10.000,-

Stav účtů
Obec Brařínov má běžný a spořící účetu KB, a.s. a běžný účetu ČNB.
Konečný stav rra běžnémúčtuvedeném u KB ke dni 31 .l2.20l9 je 540.6 13,3 5 KČ.
KoneČný stav na spořícím účtuvedeném u KB ke dni 3L|2.20|9 je 506.480,14 KČ.
KoneČný stav na běžnémúčtuvedeném u ČNB ke ani 3|.I2.20l9 je 53 4.284,55 KČ.

Vroce 2019 obec Brařínov vyhlásila veřejnou sbírku za účelemodstranění

následků živelnépohromy - pomoc občanůma obci Braňínov. Sbírkaje konána
od 18.6.2019 na dobu neurčitou na zálr.ladě osvědčení vydaného I&ajským
úřadem Středočeského kraje, Příspěvky jsou shromažďovány na zvláštním

bankovním ,účt.lzaloženému Komerčníbanky. Člsry vYtCZet slirty
k31.I2.20l9 ie 68.556,- Kč.
Vyúčtovánííinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu
Dotace do rozpočtu obce činily zarok2019 celkem 186.781,- Kč. Přijaté dotace
byly řádně vyričtovrány (uvedeno v Kč).
poskytovatel
Středočeský krai
Středočeský krai
Středočeský krai

Učel
Výkon st. spráW
Volby do Evropského parl.
Neinvestiční dotace

Celkem

přiděleno

Vyčerpáno

52.300
20.48I
114.000
186.781

52.300
20.481
114.000
186.781

Inventarizace majetku

Inventarizace majetku obce Brařínov byla provedenak3|.12.20|9
v inventarizační zprávě.

a

je popsrána

2) zpráva

o

qýsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontroly
Středočeského kraje ve dnech 23.10,20 1 9 (dílčípřezkoumání) a 30.4.2020
(konečnépřezkoumání).
Závér zprá*"y - nebyly zjištěny chyby a nedostatlgl (§l0 odst. j písm. a)
zákona ě. 420/2004 Sb.), při přezkoumání hospodaření obce Brafřínov za rok
20l9 se neuvádí žádná rizika dle §I0 odst. 4 písm. a) zákana č. 420/2004 Sb.
Plné znění zprá*ry o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Bratřínov za rok2019 je
přílohou k závěrečnému účtuaje k nahlédnutí na Obecnim uřadě v Brařínově v úřednich
hodinách a na intemetoqých strrinkách www,. bratrinov. cz.

V Bratřínově dne 1 1.5.2020
Účetní:Dana Svobodová
Kompletní dokument je z důvodůrozsiihlosti všech příloh k nahlédnutína obecním uřadě
nebo na intemetových stránkách,

Přílohy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sestava Fin 2-12 M za obdobi 12l 201,9

Rozvaha za obdobi I2l2019
Výkaz zisku a nrft za obdobi I2l20I9
PňlohaúčetnízÁvět§ 12/2019
Zptáva o výsledku přezkoumání hospodaŤení obce za rok 2019
Inv entaÁzačrtl zápis
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Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Dagmar Holková
staíostka obce Bratřínov
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elektronicky vyvěšeno dne:
elektronicky sejmuto dne:
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