Schválený závěrečný účetobce Bratřínov za rok 2018
zpracovaný v souladu se zák. č. 250l2000sb., o rozpočtoqých pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů dle § 17
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Rozpočet obce:
Rozpočet obce Bratřínov na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne
1 4. 12. 2017 jako vyrovnaný.
Příjmy a výdaje jsou ve výši 2,589.700,- Kč
Během roku bylo provedeno 6 rozpočtových opatření.

l)

údaje o plnění příjmůa výdajů za rok 2018 (údaje jsou v tis. Kč)

Třída 1 -daňové příjmy
TřídA2 - nedaňové př,íimy
Třída 3 - kapitálové příimy

Tiída4 -přiiaté dotace
Příimy celkem
Třída5-běžnévýdaie

Třída 6- kapitálové výdaie
Výdaie celkem
Saldo: příjmy - výdaje
Třída 8 - ťrnancování

Schválený
rozpočet
2.409,5

|34
0
46,2

2.589,7
2.449,9
139,8

2.589,7
0
0

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

Plnění
k 31.12.18

2.934,3
|64
74
885,9
4.058,2
4.764,3
224,3
4.388,6
-330,4
330,4

Údale o plnění rozpočtu příjmů, l}dajů a o dalšíchfinančních operacích
v plném členěnípodle rozpočtové skladbyjsou přílohou této zprávy (výkaz FIN
2-12).

Daňové příjmy - vyššídaňová výtěžnost především u daní z příjmů
fuzických osob a u daně z přidané hodnoty.
Nedaňové příjmy byly navýšeny o pojistné náhrady, sankčníplatby a
přť,t em z prodej e pozemku.
Přijaté dotace do rozpočtu obce činily celkem 885.871,- Kč. Jednalo se o
dotaci na výkon státní správy ve \.ýši 48.700,-.Kč, dotace na volbu prezidenta ve
výši 16. l 1 6,-Kč a na volby do zastupitelstva USC ve výši 21 .055,-Kč, a dotace
na opravu otočky autobusů od MMR ČR ve v}ši 800.000,-Kč. Tyto dotace byly
řádně vyúčtovány.

Běžnévýdaje - nav,ýšenípředevším z důvodůoprav a pořízenípotřebné

dokumentace.

Kapitálové rydaje - tvoří investičnípříspěvek ZŠDavle, dokončenínového

územníhoplánu, nákup pozemků, pořizení sochy a domečku na hřiště.

pls prrs
položka
5329

pr{emce

Mníšeclď region
Mníšeclaíresion
Zš Davle

5329

$4r

2) zpráv

účel
člensképříspěvky
zástřelné
Investičnípříspěvek

částka
10.000,10.000,108.000,-

a o qýsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 201 8

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontroly
Středočeského kraje ve dnech 2.1 1 .2018 a l8.3.2019,
Závér zptálry - nebyly zjištěny clryby a nedostatlE, kromě chyb a
nedostatků zjištěnych při dílčímpřezlaumání, které již byly napraverry.
Závěrečný účetobce Bratřínov obsahuje:
l)F:rr2-12 M za rok 2018
2) zpráva o qýsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 20 l 8
3) Inventarizační zápis
Podrobnější materiály k závěrečnémuúčtuobce Brařínov za rok 2018 jsou
nahlédnutína obecním uřadě nebo na úřednídesce www.bratrinov.cz.

V Bratřínově

dne 24.4.2019

Zpracovala: účetrúobce Brařínov

- Dana Svobodová
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Dagmar Holková
starřstka obce, v.r.
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