
NÁvnH zÁvĚnrčrrÉHo účru za rok zorg

\ázev obce: Obec Kuněiovice

\dresa Kunějovice 28

č: 573086

v souladu s § 43 zákona 12812000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu,

spoleěně se zprávou o přezkoumání hospodaření.

t. ÚOale o plnění příjmů a výdajů (v tis.Kč)

Z. Úaaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích

Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly. Při vnitřních ani externích kontrolách

nebylo zjištěno, že by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem,

Nedošlo k významným přírůstkům a úbytkům majetku, nejvýznamnější pohyby jsou uvedeny v přiložené tabulce

Označení majetku hodnota(tis.Kě)

cozn
inákup/prode jlbezúp
atné
nbytilpozbytíldar)

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kr{ů, obcí, státním fondúm,
Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření da!ších osob

até prostředky:

Položka Přijato vyčerpáno Popis
4111 6t 6€ dotace volbl

č.raoxu Název položkv Schv.rozp. Upr.rozp Výsledek

401 0 |-řídal-Daňovépřilmy 2 43C 2 43c 2 38€

4020 lřida2 - Nedaňové příimy ,10€ 10t 71

4030 Třída 3 - Kapitálové přilmy 49t 76§

4040 Třída 4 - Přijaté transfery 5€ 12e 30€

4050 rříimv celkem 2 59€ 3 164 3 54c

420o 'řúmy po konso!idaci 2 59C 3 164 3 54c

4210 Třída5-Běžnévýdaje 2 77c 3 363 270i
4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 45c 42a

4240 výdaie celkem 3 22( 3 788 2703
4430 vÝdaie po konsolidaci 3 22c 3 788 2703

4440 SaIdo příjmů a výdajů -624 -624 83i

(



I

4.Tvorba a použití fondů (v tis.Kč)

Obec nemá žádné úěelové fondy

5. Závěr ze zprávy o yísledku přezkoumání:

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420i2004 Sb.)

Pozn: úplná zpráva o výsledku přezkoumáníje přílohou závěrečného účtu

6. Návrh usnesení k závěrečnému účtu :

A/Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31,12,2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
B/Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok2018.

Vyvěšeno/zatoZeno na úřednídesce dne: 30. 5. 2019|účinnost: 30. 5.2O1g
Založ|la,jméno a podpis: Ludvíková/eúd, ELÚD - 16/05n9
datum sejmutí: 30. 5.2020
Oprávněná osoba/razítko orgánu potvrzující zveřejnění a sejmutí dokumentui

Další přílohy, tvgřící závěreěný úěet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce,
ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu:

. účetnívýkazy Rozvaha, Yýkaz zisku a ztráty, Příloha k účetnízávěrce avýkaz FlN 2-12,

. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Návrh zú schválen zastupi Kunějovice dne: 21. 6.20L9, usnesením č. /O6/t9
o schválenírozhodli
Jiří Lówy, starosta
Roma n Vacek, m ístostarosta_ ......
Ladislav Kadlec, rten ...,....ť:Í,X.
VáclavKrál,člen .....,:l.:(ý-...

§ Liilu;ilin" rutlaii {ťrťň'


