Závěrečný účet
Obce Uhlířská Lhota za rok 2019
Podle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., a § 17 zákona č. 250/2000 Sb.
Rozpočet obce Uhlířská Lhota na rok 2019 byl Zastupitelstvem obce schválen usnesením č.
37/2018 ze dne 20.12.2018 jako schodkový, členěný na paragrafy. V průběhu roku nastaly
skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu, proto byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými
opatřeními:
Rozpočtové opatření č. 1/2019 – schváleno usnesením č. 64/2019 dne 21.01.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 – schváleno usnesením č. 70/2019 dne 28.02.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 – schváleno usnesením č. 93/2019 dne 27.03.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 – schváleno usnesením č. 108/2019 dne 15.05.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 – schváleno usnesením č. 122/2019 dne 28.05.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 – schváleno usnesením č. 130/2019 dne 24.06.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 – schváleno usnesením č. 143/2019 dne 02.09.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019 – schváleno usnesením č. 156/2019 dne 10.10.2019
Rozpočtové opatření č. 9/2019 – schváleno usnesením č. 169/2019 dne 25.11.2019
Rozpočtové opatření č.10/2019 – schváleno usnesením č. 188/2019 dne 18.12.2019
Všechny rozpočtové změny byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce. Jsou zahrnuty
v sestavě Fin 2 – 12 M o plnění příjmů a výdajů r. 2019. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územních samosprávních celků Fin – 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu
obce.
Příjmy a výdaje účetního roku 2019 od 1.1.2019 do 31.12.2019
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy
5 004
5 579
6 201
Výdaje
6 786
7 931
4 039
--------------------------------------------------------------------------------------------------------V roce 2019 byly příjmy vyšší o 2162 tis. Kč než výdaje.

Komentář k závěrečnému účtu r. 2019:
A/ Dotace
1) Vypořádání přijatých dotací a finančních příspěvků
ÚZ
Účel
Poskytnuto Kč Vyčerpáno Kč Vráceno Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotace ze Státního rozpočtu na státní správu 63 900,63 900,0
98348 Dotace volby do EP Parlamentu ČR
58 000,27 743,88
30 256,12
29014 Dotace MZe – obnova lesních porostů
27 700,27 700,0
29015 Dotace MZe – ekologická technologie
7 7407 740,0
2) Vypořádání vydaných dotací a finančních příspěvků
a) vyúčtování neinvestičního transferu cizím příspěvkovým organizacím
- účelová dotace na mikulášskou nadílku ZŠ + MŠ Krakovany (§ 3113, pol. 5339), schválený
rozpočet 5 000,- Kč, rozpočet po změnách 2 000,- Kč, skutečnost 2 000,- Kč.
b) vyúčtování ostatního neinvestičního transferu neziskovým a podobným organizacím
- účelová dotace na uspořádání kulturní akce – Poslední leč Mysliveckému spolku Uhlířská
Lhota ve výši 2 000,- Kč (§ 3429, pol. 5222), schválený rozpočet 0,- Kč, rozpočet po změnách
2 000,- Kč, skutečnost Kč 2 000,- Kč,
- účelová dotace na celoroční činnost Českého svazu včelařů Týnec nad Labem ve výši 1 000,Kč (§ 3429, pol. 5222), schválený rozpočet 0,- Kč, rozpočet po změnách 1 000,- Kč, skutečnost
1 000,- Kč,
- účelová dotace na provoz Linky bezpečí Praha ve výši 2 000,- Kč (§ 4379, pol. 5222),
schválený rozpočet 0,- Kč, rozpočet po změnách 2 000,- Kč, skutečnost 2 000,- Kč,
- účelová dotace na provoz Domácího hospicu Srdcem Kolín ve výši 2 000,- Kč (§ 3525, pol.
5229), schválený rozpočet 0,- Kč, rozpočet po změnách 2 000,- Kč, skutečnost Kč 2 000,- Kč,
- účelová dotace na uspořádání akce – Dětský den SH-ČMS SDH Uhlířská Lhota ve výši 2 000,Kč (§ 5512, pol. 5222), schválený rozpočet 0,- Kč, rozpočet po změnách 2 000,- Kč, skutečnost
2 000,- Kč,
- účelová dotace na uspořádání kulturní akce – Hasičský ples SH-ČMS SDH Rasochy ve výši
2 000,- Kč (§ 5512, pol. 5222), schválený rozpočet 0,- Kč, rozpočet po změnách 2 000,- Kč,
skutečnost 2 000,- Kč,

- účelová dotace na uspořádání akce – Pálení ohňů SH-ČMS SDH Uhlířská Lhota ve výši 2 000,Kč (§ 5512, pol. 5222), schválený rozpočet 0,- Kč, rozpočet po změnách 2 000,- Kč, skutečnost
2 000,- Kč.

B/ Ostatní
a) největším příjmem obce byly:
- příjmy z rozpočtového určení daní (podíl na dani z příjmu fyzických a právnických osob, daň
z nemovitostí, daň z přidané hodnoty) ve výši 5 274 tis. Kč
- nájemné za pozemek pod základnovou stanicí Eurotelu a T-Mobilu ve výši 168 tis. Kč
- místní poplatky (komunální odpad, psi) ve výši 230 tis. Kč
- za vytěžené dřevo 74 tis. Kč
b) největším výdajem obce byly finanční prostředky poskytnuté:
- na dopravní územní obslužnost ve výši 42 tis. Kč
- péče o les ve výši 75 tis. Kč
- na sběr a svoz komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu ve výši 584 tis. Kč
- péče o vzhled obce ve výši 523 tis. Kč
- náklady Sboru dobrovolných hasičů ve výši 78 tis. Kč
- náklady zastupitelstva obce ve výši 613 tis. Kč
- náklady zaměstnanců obce ve výši 527 tis. Kč
- nákup zahradního traktůrku ve výši 472 tis. Kč.
- veřejné osvětlení ve výši 121 tis. Kč.
- změna územního plánu ve výši 48 tis. Kč.
- Strategický plán obce ve výši 47 tis. Kč.

Přezkoumání hospodaření Obce Uhlířská Lhota za rok 2019 provedl Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor kontroly, na základě zákona č. 420/20004 Sb., Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Uhlířská Lhota za r. 2019 je nedílnou součástí závěrečného
účtu.
Součástí závěrečného účtu je:
- Rozvaha k 31.12.2019
- Příloha k 31.12.2019
- Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31.12.2019
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2019

Všechny náležitosti závěrečného účtu za rok 2019 jsou k nahlédnutí v listinné podobě v
úřadovně Obecního úřadu Uhlířská Lhota v úředních hodinách nebo v elektronické podobě na
stránce: http// www.uhlirskalhota.cz/úřad/úřední deska/závěrečný účet.
Závěrečný účet Obce Uhlířská Lhota byl schválen usnesením č. 238/2020 dne 29.6.2020.
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