OBEC BOHATÉ MÁLKOVICE
IČO 00368750

Schválený závěrečný účet roku 2019

Zastupitelstvo obce Bohaté Málkovice souhlasí s celoročním hospodařením a výsledkem
hospodaření bude zapojen do hospodaření obce v r. 2020.
Závěrečný účet byl přijat bez výhrad na veřejném zasedání zastupitelstva obce č.2
konaného dne 21. 5. 2020 usnesením č. 2.

Zveřejnění schváleného závěrečného účtu na internetových stránkách: 26. 5. 2020
Oznámení o zveřejnění na úřední desce dne 26. 5. 2020

Obec Bohaté Málkovice, IČ 00368750

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2019
1. Plnění příjmů a výdajů za r. 2019
Na rok 2019 byl schválen rozpočet příjmů ve výši 4.620.000 Kč a výdajů ve
výši 5.620.000 Kč, schodek 1 mil. Kč byl dofinancován přebytkem hospodaření
minulého roku. V průběhu roku byla schválena. rozpočtová opatření s celkovým objemem
navýšení 368 tis. Kč – navýšení o dotaci JMK na opravu v areálu u požární nádrže a na podporu
venkovských prodejen, na volby a o příspěvek z Úřadu práce na vytvoření pracovní příležitosti na
VPP.
Skutečné příjmy činily 5.205 tis. Kč, z toho daňové 3.985 tis. Kč tj. celkem nárůst o 118 tis. Kč
oproti předcházejícímu roku, procento plnění rozpočtovaných příjmů k upravenému rozpočtu činí
104 % . Skutečné výdaje činily 4.782 tis. Kč, tj. o 1.068 tis. Kč více než loni, procento plnění
rozpočtovaných výdajů činí 80 %, kapitálové výdaje byly 1.510 tis. Kč.
Obec získala dotaci z JMK na opravy v areálu u požární nádrže ve výši 250 tis. Kč a 25 tis. na
podporu prodejny p. Kýra a 45 tis. Kč finanční podporu z Úřadu práce
Podrobné plnění rozpočtu obce dle rozpočtové skladby viz.příloha .
2. Zhodnocení hospodaření s majetkem
Byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019, dle inventarizační zprávy
nebyly zjištěny závady ani rozdíly mezi účetním stavem a skutečností.
V roce 2019 byly zařazeny do užívání stavby Požární zbrojnice a garáž v hodnotě 1.986.533
Kč a Zpevněné plochy u KD a PZ v hodnotě 1.539.602 Kč, lávky nad potokem za 419.207 Kč.
V roce 2019 bylo rekonstruováno (fi Vystav, I.Jelínek) sociální zařízení na koupališti včetně
výměny dveří kiosku a skladů na koupališti v hodnotě 592 tis. Kč. Kiosek byl vybaven
výčepním zařízením 34 tis a skříňkou s dřezem 15 tis. Kč.
V r. 2019 jsme zajistili projektovou dokumentaci (Ing. Luža) na stavbu venkovního přístřešku
na koupališti v hodnotě 19 tis. Kč a v r. 2020 se stavba uskuteční.
Byla zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení akce „Kanalizace a ČOV“
vodohospodářským atelierem Ing. Hráčkem v hodnotě 235 tis. Kč a projektová dokumentace
k ÚŘ k akci „Lokalita pro výstavbu RD“ společností PanUnion Ing. Brunclíkem v hodnotě 481
tis. Kč a spol. E.ON uhrazeno 50% podílu na připojení distribuční soustavy a připojení ATS –
89. tis. Kč.
Za podpory spol. Zemo bylo dokončeno veřejné osvětlení chodníku ke družstvu v hodnotě
55. tis. Kč.
V dubnu od spol. Kinský bylo zakoupeno 540 kg kaprů do rybníka Bařisko.
Na kulturním domě byly prováděny drobnější opravy – výměna dveří sálu s panikovým
zámkem + 5 okenních sítí v ceně 20 tis. Kč, zamřížování oken skladu, zbrojnice a hospody
(A.Spáčil) 48 tis. Kč a vybavení KD – podium (J.Vala) 65 tis. Kč, za 20 tis. Kč vysavač a
myčka nádobí.

3. Hospodaření obce
Obec neprovozuje vedlejší hospodářskou činnost.
Hlavní činnost

Výnosy:
5 509 453
Náklady:
4 108 382
Daň z příjmů
139 270
Hospodářský výsledek
1 401 071
(viz. Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2019)
Během roku 2019 jsme zaměstnávali 3 pracovníky na dohodu o provedené práci od září přes
Úřad práce v hlavním pracovním poměru 1 pracovníka na úklidové a údržbové práce – celkové
náklady na mzdové prostředky na technické pracovníky činily 242 095 Kč.
Největší kulturní akcí obce bylo uspořádání tradičních krojovaných hodů – výdaje 81 604 Kč,
příspěvky od občanů 54089 Kč, dar spol. ZEMO 50.000 Kč na kulturní akce a 3000 spol.
Vodohospodářský atelier, 1.000 Radomír Kohoutek na pořádání hodů. Další kulturní akce
spolupořádané obcí – karneval pro děti, košt slivovice, slet čarodějnic, mše u kaple, beseda
s důchodci, vystoupení kouzelníka Kantona, tenisový turnaj, Lampiónové pohádky pro děti,
Rozsvěcení vánočního stromu.
Pohledávky za rok 2019:
- za pronájem plynovodu a vodovodu 2019, stočné – 135.309 Kč
- za nevyúčtované zálohy za energii Kč 88.240 Kč
- za místní poplatky 2.450 Kč
Závazky má obec pouze za nevyúčtované mzdy za prosinec 2019.
Obec nemá příspěvkovou organizaci.
Stav na bankovních účtech obce B. Málkovice k 31.12.2019 je 2.697.945 Kč.
Obec vlastní 11 ks akcií spol. Respono ve jmenovité hodnotě 125.083 Kč.
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozp. veřejné úrovně
ÚZ
účel poskytnuté dotace
poskytnuto
čerpáno
vratka
98008
Volby prezidenta
- 5 040,00
98187
Volby do zastupitelstev obcí
-10 736,00
98348
Volby do Evropského parlamentu
29 000,00
19 601,00 9 399,00
363
JmK – Podpora venkovských prodejen 25 000,00
25 000,00
0
342
JmK – Oprava areálu u PN
250 000,00
250 000,00
0
13101
Úřad práce – příspěvek na VPP
44 000,00
44 000,00
Celkem přijato do rozpočtu za rok 2019 – Kč 383.000
Dotace byly řádně zúčtovány a nevyčerpané prostředky za volby do EP vráceny na účet
Jihomoravského kraje dne 21.1.2020.
Přehled poskytnutých příspěvků a dotací:
- rodičům na dopravu dětí do MŠ 16.330 Kč
- Charitní ošetřovatelské službě Bučovice a Slavkov 4 000 Kč
- příspěvky spolkům – Mysliveckému spolku 6.000 Kč
Sdružení hasičů - 10.000 Kč
- dar na podporu obchodu pana Kýra 50.000 Kč
- dary na zhotovení vjezdu k RD 60.000 Kč

Ostatním subjektům dle veřejnoprávních smluv poukázáno Kč:
• na financování systému IDS JMK
• zabezpečení požární ochrany JPO SDH Bučovice
• projednání přestupků MěÚ Bučovice
• spolufinancování soc. služeb MěÚ Bučovice

12 450
12 350
1 200
3 735

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Nedílnou součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019“ Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu
se zák. č.420/2004 Sb. v termínu 3.9.2020 dílčí a 20.2.2020 konečné přezkoumání hospodaření
pověřeným kontrolorem Ing. Páralovou,
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Mgr. Marie Hrubá - starostka

