
Hodnotící zpráva k     návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb.

Název obce (DSO): Obec Koštice, Koštice 26, 439 21 Koštice

IČ: 00265055
v tisících Kč 

1. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2019 s rokem 2018

r. 2018 r. 2019
rozdíl

2019 – 2018 2019/2018 (%)

Příjmy celkem 11 228,29 13 378,47 2 150,18 119

Výdaje celkem 9 114,22 11 591,57 2 477,35 127

Saldo 2 114,07 1 786,89 85

2. Výstižný  komentář  k provedenému  porovnání.  Srovnání  dynamiky  příjmů  a  výdajů.Přijaté  vyšší
daňové  příjmy  a  transfery  na  aktivní  politiku  zaměstnanosti-VPP,  prodej  pozemků.  Výdaje  na
elektroinstalace Kabiny, sběrného místa,výměna stožárů VO,,nákup inv.majetku, kontejnérové stání
a běžné výdaje na provoz.

3. Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2019 a rozdíl oproti roku 2018

Příjmy po konsolidaci r. 2018 r. 2019
Rozdíl

2019 – 2018 2019/2018 (%)

daňové 9 355,61 10 198,33 842,72 109

nedaňové 1 039,47 1 147,22 107,75 110

kapitálové 110,69 450,92 340,23 407

4. Stručný  komentář  k uvedeným  rozdílům.  Zejména  analýza  tvorby  vlastních  zdrojů  a  jejich
rozhodujících položek.Viz bod č.2 příjmy a výdaje na běžný provoz, rozdíl-převod mezi vlastními účty
konsolidace .Navýšení daňových příjmů i nedaňových a kapitálových. Prodej pozemků.

5. Struktura přijatých transferů v roce 2019 a rozdíl oproti roku 2018

Přijaté transfery
r. 2018 r. 2019

Rozdíl
2019 – 2018 2019/2018 (%)

1 459,90 2 249,32 789,42 154

6. Stručný  komentář  k uvedenému  rozdílu.  Zejména  rozsah  a  struktura  prostředků  poskytnutých
z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů regionálních rad a z rozpočtu
kraje a konkrétní způsob jejich využití. Dotace na VPP od ÚP ČR, dotace na  volby do EP, dotace pro

Hasiče od KÚ, dotace na KD.

7. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2019 a v roce 2018

Výdaje po konsolidaci r. 20180 r. 2019
rozdíl

2019 – 2018 2019/2018 (%)

běžné 9 212,67 11 225,52 2 012,85 121

kapitálové 11 965,66 14 045,80 2 080,14 117

8. Stručný komentář  k uvedeným rozdílům. Zejména čerpání  prostředků ze státního rozpočtu a ze
státních fondů, případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení živelních
katastrof a jiných mimořádných událostí.  Projektová dokumentace ČOV, využití dotace pro hasiče,
výdaje na technické zhodnocení  budov(přístřešek hřiště), Využití dotace z POV (nákup DHIM)



9. Zhodnocení  zapojení  mimorozpočtových  zdrojů  (úvěry,  prostředky  vlastních  fondů,  výsledky
podnikatelské  činnosti  apod.)  a  jejich  podíl  na  celkových  výsledcích.  Byly  zapojeny  prostředky
z přebytku z minulých let. Obec nečerpala úvěry.

10. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2019 s rokem 2018

Mimorozpočtové zdroje r. 2018 r. 2019
rozdíl

2019 – 2018 2019/2018 (%)

čerpání úvěrů 0 0

zapojení vlastních účelových 
fondů

0 0

zapojení výsledků 
podnikatelské činnosti

0 0

11. Stručné  zhodnocení  finančního  hospodaření  přímo  řízených  organizací.  Obec  má  zřízenou
příspěvkovou organizaci.

12. Výstižný  komentář  k provedenému  zhodnocení.  Celkové  zhodnocení  plnění  záměrů  rozpočtové
politiky,  rozpočtová  opatření  provedená  v průběhu  roku  a  zhodnocení  rozpočtových  výsledků.
Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.

Obec není zatížena úvěry. Zastupitelstvo schválilo 9 rozpočtových opatření.

Zpracoval: Dana Langová, 415 693 541, ucetni@obeckostice.cz
(jméno a příjmení, telefon, e-mail, podpis)

Schválil: Jaroslav Vlasák-starosta

Datum: 5.2.2020.
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