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Schváleny závérečnyčet obce Byst ice za rok 2018
(

17 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtov ch pravidlech rizemních rozpočtu, ve znění
platn ch p edpisri)
Závérečnyričet byl schválen na schrizi obecního zastupitelstva dne 23.5.2019

1.

Úaa;e o plnění p íjmri a

T ída 1*Daňovép íimy
T ída2-Nedaňové
p íimv

v

dajri za rok 201S

5 890 060,00

5 867 314,16

229 500,00

262 800,00

236 566,47

p íimy

600 000,00

T ída 4 - P iiaté transfery

68 700,00

soráw stótního rozoočttl

4llI

0,00

dota.čnílto titttltt

41I2

68 700,00

kraiťt

4222

Neinvestiční p ijaté trans.fety ze
,SR v rámci souhrnného

Investičti p tjaté transfery od

daje jsou v Kč )

4 97 6 400,00

Tída3-Kapitálové

v tom: netnvestičníprijaté
transfery ze všeobecné pokladní

(

l

958 996,00

958 996,00

321 681,00

| 321 681,00

52

98l,a0

52

,a0

68 70a,00

68 700,00

l

98 ]

2a0 0a0,00

I 200 000,00

5 874 600,00

8 433 537,00

8 384 557,63

0o00

0,00

0o00

p íimy Do konsolidaci

5 874 600,00

8 433 537,00

8 384 557,63

T ída 5 - Béžnéwdaie

3

4 I90

6,00

3 856 807,18

v

2 000 000,00

6 789 900,00

6 563 826,36

5 874 600,00

10 980 176,00

0o00

0,00

0,00

5 874 600,00

10 980 176,00

10 420 633,54

0,00

- 2 546 639,00

p íimv celkem

0,00

konsolidace p íimťl

Tída6-Kapitálové
daie

vÝdaie celkem
Konsolidace vÝdairi
VÝdaie po konsolidaci

Saldo:p íimv-vydaie

87

4 600,00

27

n

t

42a 633,54

- 2 a36 075,9L

Tída8-Financování
Prost edkv minulych let

0,00

2

546 639,00

2 036 0] 5,9I

.]

l

r. i

Úaa3e o plnění rozpočtu p íjmri, vjldaj a o dalších finančníchoperacích v plném
členěnípodle rozpočtovéskladby jsou obsaženy v p iloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na obecním
u adu u irčetníobce (v,kaz FIN 2 - 12M, rozbor čerpáníp íjmri a v dajťt).

V roce 2018 obec obdržela tuto ričelovou dotaci:
o v rámci souhrnného dotačníhotitulu od královéhradeckého kraje částku ve
68 700

Kč

.
.
.

na volby prezidenta republiky ve vj,ši 22 98I Kč
na volby do obecního zasfupitelstva ve \.jrši 30 000

2.

Úaale o hospoda ení s majetkem a dalšíchfinančníchoperací

v

ši

Kč
na,Novostavbu hasičskézbrojnice na pozemcích č. I028ll, 1162, 100/1 a st. 108
v k.ri. Bys ice" investičnídotaci ve v ,ši I 200 000 Kč od Královéhradeckého kraje

V ykazy:

Rozvaha,
Vykaz získ& a ztráty,

a
a

P íloha ťrčetnízávěrky

a

jsou k nahlédnutí na obecním ir adu v kancelá

nahlédnutí na internetov ch stránkách obce.

Yykazy obsahují ridaje o stavu

a

i

a jsou dosfupné dálkov m p ístupem k

v ,voji majetku zaběžn rok - viz p íloha č.2,3 a 4.

Tabulka - stručnÝ p ehled maietkr|
Majetek uveden v daňovych

z

statkovych cenách v

Kč

DrobnY dlouhodobv nehmotny maietek

0,00

0.,00

ostatní dlouhodobíl nehmotny mai etek

462 220,,aa

4a4 442,00

}.{edokončenÝ dlouhodobÝ

nehmotn maietek

Pozemky

0,00

0,00
10 595 768,42

,1,0

432 618.47

301 392,aa

30l 093,00

I0 4l8 a27,26

10 885 907,54

411 387,00

399 278,00

0,00

0,00

NedokončenÝ dlouhodobv lrmotn maietek

1 818 246,,20

7 I75 147,74

ostatní dlouhodobÝ finančnímaietek

1 844 000,00

1 844 000,00

Dlouhodoby hmotny maietek určenÝ k prodeii
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movit ch věcí

Drobnv dlouhodobÝ hmotnY maietek

PodrobnY rozpis viz

úkaz tozyaha k

31.12.201 8.

.]l
t,I

..

3. Stav

čelovych fondri

y

Obec netvo í ričelovéfondy

4.

Hospoda ení p íspěvkovych organizací z ízenych obcí

Obec má jednu p íspěvkovou organizaci a to Mate skou školu BystŤice.
Ročníričetnízávérlat p íspěvkovéorgani",age včetně všech zákonem p edepsan}ch v,kaz je
založena na obecním ri adu a zárovei je dostupná dálkov,m p ístupem k nahlédnutí na
internetov ch stránkách obce a je nedílnou součástítohoto závěrečnéhoričfu (rozvaha, wkaz
zisk a ztrát ap íloha k írčetnízávérce - viz p íloha č. 5, 6 a7).
Kontrola hospoda ení MŠByst ice zarok2O18 byla provedena dne2I.I.2019.

5.

Hospoda ení org anizací zalaženych obcí

Obec nezííďtla žádnéorganizace.

6. Vyrričtovánííinančníchvztahri ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtrim
ve ejné rirovně

Dotace do rozpočtu obce Byst íce za rok 2018 činily celkem l 321, 681o00 Kč. Rozpis
p ijar ch dotací a jejich čerpánív pruběhu roku 2018 je zpracován v tabulce.
Dotace byly ádně vyírčtovány, nevyčerpané finančníprost edky z dotace na volby do
obecního zastupitelstva a na prezidentské volby ve vj,ši 20 946 Kč byly vráceny na ilčet
Královéhradeckého kraje dne I4.1.2019.
Podrobné vytrčtování dotací je k nahlédnutí v kancelá i obce Byst ice.
Dotace na Novostavbu hasičskézbrojnice bude vlrčtována v pruběhu roku 2019.

Poskytoyatel

rÚrHr
rÚrrtr
rÚrHr

úz
98008
98187

rÚrHr

útet

Položka

v rámci souhrnného dotačního titulu
Dotace na volbu prezidenta republiky
Dotace na volby do obecního zasfupitelstva
Dotace na Novostavbu hasičskézbrojnice na
pozemcích č. 1a28ll, 1162, 100/1 a st. 108
v k.ir. Byst ice

4l12
4LII
41lI

Dotace na v kon státní správy dotace

Celkem

4222

Rozpočet

Čerpání

68 700.00

68 700.00

22 981"00

15 602.00

30 000,00

16 433,00

I 200 000,00

1 200 000,00

1321 681,00

1

300 735,00

Poskytnuté p íspěvky ostatním rozpočtrim ve ejné irrovně

Poskytnuto obci
svazek obcí Mariánská zahrada
královéhradeckv krai

částt<a

34 932.,aa
13 474.,0a

,]

l

ls

B
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7.

Zpráva o v sledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2018

P ezkoumání hospoda ení provedla (kontrolor pově en} íizenim p ezkoumání) paní Ing. Jana
Miná ová, r:r-zá,ťkladé písemné žádosti obce Byst ice vsouladu sustanovením 42 odst. 1,
zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní z ízent) ve znéni pozdějších p edpisri, p edmět
p ezkoumání je určen zákonem ó. 42012004 Sb., o p ezkoumání hospoda ení rizemních
samosprárm ch celkťr a dobrovoln ch svazkťt obcí. Kontrola byla provedena ve dnech
17.10.2018 (dílčíp ezkum),a dne 23.I.2019 (závérečnépráce).
Závér zprávy:.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném p ezkoumání hospoda ení obce
samostatnou p ílohou k závěrečnému irčtu (viz p íloha č. 8).

8.

Bys

ice za rok 2018 je

Doplňujícíinformace o majetku obce

Stav základního běžnéhočtu k
Stav irčtu k

3I.I2.20t8

ČS a.s.

4.629.567,54

ČNB

31.12.2018

Kč

397.377,38Kč

Obec nezíídila aní nezaložllajinou právnickou osobu.

I-.tsnesení:

,,Zastupitelstvo obce schvaluje celoročníhospoda ení obce azávérečnyričet obce zarok2018
včetně zprávy kontrolora o v sledku p ezkoumání hospoda ení obce zarok 2018, atobez
v hrad".

obce

Vlpracovala: ing. Tourková Michaela, ričetní
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Martina Sálová Vlková
starostka obce
Vyvěšeno dne 14.6.2019
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