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NÁVRH 
 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ OBCE MALÁ ÚPA 
ZA ROK 2018 – verze fyzická úřední deska 

 
Organizace: 
IČ:  00656119 
Název:  Obec Malá Úpa 
Ulice,č.p.: Horní Malá Úpa 100 
Obec:  Malá Úpa 
PSČ:  542 27 
 
Kontaktní údaje: 
Telefon: 499 891 177 
e-mail:  podatelna@malaupa.cz 
www:  www.malaupa.cz 
 
Obec Malá Úpa zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce za rok 
2018. 
 
Závěrečný účet obce včetně příloh je je zveřejněn na elektronické úřední desce, na 
www.malaupa.cz a k nahlédnutí na Obecním úřadě Malá Úpa v úředních hodinách, kde 
mohou občané do doby schválení závěrečného účtu uplatnit své písemné připomínky. Ústní 
připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané vznést ústně při jeho projednání na 
zasedání zastupitelstva. 
 
Obsah závěrečného účtu: 

A. Údaje o plnění příjmů a výdajů – zobrazeno na úřední desce 
B. Stav peněžních fondů a finančních aktiv  
C. Vyúčtování přijatých a poskytnutých dotací 
D. Cizí prostředky 
E. Doplňující informace k hospodaření obce 
F. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 - zobrazeno na 

úřední desce 
G. Přehled o pohybu majetku za rok 2018   
H. Výkaz Fin 2-12 
I. Rozvaha 
J. Výkaz zisku a ztráty 
K. Příloha 
L. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
M. Inventarizační zpráva 

 
Na fyzické úřední desce je zveřejněna pouze příloha A a F. 
 
 

http://www.malaupa.cz/
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V Malé Úpě dne: 6.6.2019 
 
 
 
 
Ing. Karel Engliš, v.r. 
starosta obce 
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A. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů                                   (údaje jsou uvedeny v Kč) 

    

Odvětví 

Schválený 
rozpočet 

Upravený rozpočet                       
(= schválený rozpočet + 

rozpočtová opatření 
Plnění                      k 

31. 12. 2018 

Třída 1 - Daňové příjmy 6153700,00 7654790,00 8220493,49 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 3928200,00 6214170,00 6100466,16 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 206200,00 222420,00 

Třída 4 - Přijaté transfery 857591,00 1902602,00 7772651,22 

Příjmy celkem 10939491,00 15977762,00 22316030,87 

Příjmy celkem po konsolidaci 10939491,00 15977762,00 16445962,65 

        

Třída 5 - Běžné výdaje 11823964,00 12790323,00 17782243,08 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 270000,00 1270500,00 1811638,13 

Výdaje celkem 12093964,00 14060823,00 19593881,21 

Výdaje celkem po konsolidaci 12093964,00 14060823,00 13723812,99 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -1154473,00 1916939,00 2722149,66 
/8114: Uhrazené splátky krátk.půjčených prostředků 0,00 0,00 0,00 
/8115: Změna stavu krátk.prostředků na 
bank.účtech,=finanční rezerva z předchozích let včetně 
roku 2018,=rozdíl PS-KS účtů 

1319673,00 1781739,00 -1569516,51 

/8123: Dlouh. přij. půjčené prostředky  0,00 0,00 0,00 

/8124: Uhrazené splátky dlouh. půjčených prostředků  
(splátky úvěru REFORM ve výši Kč 265200,00 a splátky 
leasingu ve výši Kč 85889,85)    snížení příjmů 

-365200,00 -365200,00 -351089,85 

/  8901 : Operace z peněžních účtů organizace nemající 
charakter příjmů  a výdajů vládního sektoru                                    
(= peněžní operace hospodářské – podnikatelské činnosti, 
přenesená daň.povinnost dle § 92 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dph )  

200000,00 230000,00 801543,30 

Financování celkem (rozp. položka 8115 - 
8114 + 8123 - 8124 + 8901) 

1154473,00 -1916939,00 -2722149,66 

 
Na základě § 16 zákona č. 250/2000 Sb., provedla obec Malá Úpa z důvodu změn ve finančních vztazích 
k jinému rozpočtu a změn objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů a výdajů 
následná Rozpočtová opatření: 
 
Rozpočtové opatření č. 1/2018 schválené starostou obce dne 24.1.2018 
Rozpočtové opatření č. 2/2018 schválené ZO dne 7.3.2018 
Rozpočtové opatření č. 3/2018 schválené starostou obce dne 29.3.2018 
Rozpočtové opatření č. 4/2018 schválené starostou obce dne 25.4.2018 
Rozpočtové opatření č. 5/2018 schválené ZO dne 15.5.2018 
Rozpočtové opatření č. 6/2018 schválené starostou obce dne 30.5.2018 
Rozpočtové opatření č. 7/2018 schválené ZO dne 19.6.2018 
Rozpočtové opatření č. 8/2018 schválené starostou obce dne 26.6.2018 
Rozpočtové opatření č. 9/2018 schválené ZO dne 18.9.2018 
Rozpočtové opatření č. 10/2018 schválené ZO dne 30.10.2018 
Rozpočtové opatření č. 11/2018 schválené starostou obce dne 1.11.2018 
Rozpočtové opatření č. 12/2018 schválené starostou obce dne 5.11.2018 
Rozpočtové opatření č. 13/2018 schválené starostou obce dne 12.11.2018 
Rozpočtové opatření č. 14/2018 schválené starostou obce dne 13.11.2018 
Rozpočtové opatření č. 15/2018 schválené starostou obce dne 14.11.2018 
Rozpočtové opatření č. 16/2018 schválené starostou obce dne 15.11.2018 
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Rozpočtové opatření č. 17/2018 schválené starostou obce dne 30.11.2018 
Rozpočtové opatření č. 18/2018 schválené ZO dne 18.12.2018 
Rozpočtové opatření č. 19/2018 schválené starostou obce dne 31.12.2018 
 

Komentář:  Rozpočtová opatření schválená starostou obce byla řádně projednána na nejbližším 

zasedání zastupitelstva obce Malá Úpa. 
 
 
F  Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 

 
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu 
s ustanovením § 42 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Bc. Jaroslavou Machačovou, Richardem Holendou 
a Libuší Vackovou ve dnech 23.8.2018 – 24.8.2018  a  10.4.2019 - 11.4.2019.  
 
„Při přezkoumání obce Malá Úpa byly zjištěny  méně závažné chyby a nedostatky.“ 
 
Tvorba opravných položek 

 Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 

 § 65 odst. 6 – Územní celek nedodržel postup tvorby opravných položek 
k pohledávkám. 
o „V průběhu roku 2018 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k účtu 

odběratelé ve výši 11 300,70 Kč. Některé pohledávky, ke kterým byly tyto 
opravné položky vytvořeny, však byly k rozvahovému dni přeúčtovány na 
podrozvahový účet 905 tzn., že měly být zrušeny. Další pohledávky byly 
uhrazeny, ale opravné položky nebyly zrušeny.“ 

 
Inventurní soupis Dodavatelé 

 Právní předpis:   Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm.h), zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 § 30 odst. 1 a 4 – Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyl zjištěny. 
o „Inventurní soupis účtu 321- dodavatelé nesouhlasí s doloženou evidencí 

došlých neuhrazených faktur.“ 
 
Opatření 
 

NAPRAVENO. VÚD opraveno – účetní stavy účtů 192, 194, 321 narovnány se skutečností. 
Proběhlo systémové opatření. Zodpovídá:  starosta  /  účetní 
 
Návrh Usnesení: 
„Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Malá Úpa za rok 2018 s vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami.“ 
 


