Komentář k,,Hodnotícízprávě za rok2018" za obec Hlincová Hora
Významné vlivy na přrjmy a výdaje. nutnost provedení změn rozpočtu

:

Rozpočtovépříjmy,- odchylky od schváleného rozpočtu : (nad Kč 100 000,--)
pol. 1i l1 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pol. l217 - daňz
hodnoty
pol. 4122 - neinvestičnípřijaté transfery od krajů
po|.4216 - ostatni investičnípřijaté transfery ze SR

- odchylky od schváleného rozpočtu : (nad Kč l00

Rozpočtové výdaje
Par.2212
par.2219
par,234l
par.3639
par.3639
par.3722

pol. 5l71 - opravy komunikací
pol. 5l7l - opravy obrubníkůchodník
pol.6l21 - návesní rybník
pol. 501 1 - platy zaměstnanců
pol. 6l2l - zpevněná plocha včetně oplocení
pol.5l69 - slu[by konlr.rnální odpad

Kapitálové výdaje (s

ost)

+Kč 169 046,94
+Kč 198 412,45
+Kč 226 000,-+Kč 737 000,-000,--)

Kč 202951,81
Kč 396 003,-+ Kč 705 796,50
+ Kč 161276,-+ Kč 161954,22
- Kč l4l 895,--

+

:

par.22l9 pol. 612l par.2341 pol.612l -ná esní rybník
par.3639 pol.6121 něná plocha včetně oplocení

Kč 14 843,-Kč 955 796,50
Kč 167 954,22

Transfery přijaté:
pol. 4l11

- neinvest. při
volba prezi
volby do

po1.4l l2 - neinv. přijat
výkon veřej
pol. 4l l6

pol. 4l22

-

ost. neinv. p

oP VVV

- neinv. přij
UZ710 |]7,710

IJZ7I0

_

(

transfery ze SR
čR t iz 98008
upitelstev obcí a 1/3 Senátu PCR UZ 98l87

tratlslcry zc SR
SpraVy

transfery ze SR * UZ 33063
pro MS)
transfery od krajů
a objcktu zdro.ie obecní vody
va obrubníkůchodníků
va OV a výstavba MŠ* úroky z úvěru

pol.42l6 - ostatní inv .ičnípřijaté transfery ze SR
UZ29996 _ obnova návesního rybníku

Kč 24 500,-Kč 45 000,--

Kč 85 000,-Kč 92 870,40
Kč 25 000,Kč l62 000,-Kč 39 000,-

Kč 737 000,--

Transí'ery poskytnut ,.I
par.2293 pol. 5193 iJ{pravní úzcmníobslužnost
l pol, 533l -- n{inv. příspěvky z.iízenýn PO (MŠ)
par.3l l l pol. 5336 - nqinv. transfery zřizeným PO (MŠ)
par. 3l l3 pol, 532l - n{inv.transťery ZŠ
par.34l9 pol. 5222 n$inv, transfery - Alfr llda. z.s.
par.34l9 pol,5222 n$inv, transí'cry - SK lIlincovka. z,s.
par. 34l9 pol, 522) n$inv. transí'cry - SK Rudollbv. z.s.
par. 435 l pol, 522 l
n$inv. transll,ry I-IJt)AX o,p.s,
par.55l2 pol. 532l n$inv. transíbry obcím - HZS
par.6409 pol,5179 * o{t. neinv. transfery nezisk, org. (SMO)
par.6409 pol. 5329 - o]t.neinv,transfery (Budějovicko-sever)
par. 3l l

Kč 22l 567,-Kč 200 000,-Kč 92 870,40
Kč 27 673,-Kč 20 000,-_
Kč 45 000,_Kč 5 000,-Kč 11 000,-Kč 20 000,-Kč 2 956,-Kč 8 500,--

Dloultodobé úr,črr:
Úvěr přijat ý 8l20tZ u c{ttové výši Kč l2 352 550,-- (víceúčelové zaíizeni),dodatkem č. 2
sníženna Kč 12 298 12+,20, k 3 1. 12,2018 splaceno Kč 9 583 l73,--, k úhradě zbývá
Kč 2 714 951.20,
ťJver přijatý 9l2012u .JtIroue výši Kč 625 226,--(dětské hřiště), cloclatkem č. 1 ťrvěr snížen
na Kč 225 226,-- (mirn|řádrrá splátka ve výši Kč 400 000,--), k 3 l. l2.2018 splaccno

Kč 140 260,--, k úhradě zbývá Kč 84 966.--.

Úvěr přijat ý 9l20l2u
výši Kč 638 g02,--(opravy místníchkomunikací), k 3l. 12.
"{tro.,O
20l8 splaceno Kě 393 q76,40, k úhradě zbýváKě244925,60.
Úvěr přiiat ý, ()l2arO u ..]rtnueí vÝši Kč 3 609 437,--(stavební úpravy chodníku. vÝměna
kanalizacc a rektlnstrtrkr|c vcřr",irrého tlsr.čtlcnípodél sillricc lII/l468), k 3l. l2,20l8 splaceno
Kč 509 750.--, k úhradčz,bÝvá Kč 3 098 822,71(úvěrnedočerpán ve výši Kč tl64,26).

.{ltoue výši Kč 1 300 000,-- (Stavební úpravy chodníku, výměna
Kanalizace a rekonstruk]ce veřejného osvětlení podél silnice III/1468), k3I. 12.20l8 splaceno
Kč l54 140,--, k úhradě zbývá Kč 1 090 192,21 (úvěr nedočerpán ve výši Kč 55 667,79).
IJvěr přijat

ý Il20lZ

u

Dlouhodob é záva,zky

z

H.ON Energie, a.s. - výiněna osvětlení v celkové výši Kě 719 683,80, měsíčnísplátky
Kč ll 995,--, doba splá{ení do 612023, k 31. 12.20l8 splaceno Kč 71970,--,k úlrradě zbývá
Kě 647 7l3.80,

K.O.D.A. CB a.s. * pozi-,mky, a7)|-Y Kodetka III. etapa v celkové l,ýši Kč 459 800"--. splátka
Kč l2l 000.-- do 3l. |2|20lc). splťrtka Kč, l2l 000.-- clo 3l. 12.2020. splátka Kč l08 900,-do 3l . 12.202l, splátka Kč, l08 900.-- dtl 3 l . 12. 2022.

příjmů a vý,clajů \, plnénl členěnípodle rozpočttlvó s rdby
plnění rclzpočtu []SC" obec Hlincová llora k 3l. 2,2018
Rozpočtor,épříinry po l
I{ozpočtovó výdaje po l
F'inancování po konsoli

lidaci
lidaci

: Kč 7 594 850.78
; Kč ó 840 992,42
_ Kč 753 858.36

ÚOale o hospodaření majetkem obcc
- příloha : ,,Rozvaha Ú
obec I{lir.cová llora k 3l . l2. 20l8

Kč 40 622 568.05
Kč 40 622 538,05
kaz zisku aztráty,
lady celkerrr
y celkem

:
:

_

Kč 8 170 394.37
Kč 7 470 583.89

Kč

699 810.48

loha k účetní

organizace Mateřská škola Hlincová Hora

ařcní příspěv

htlsptldaření s majctkcm MŠ
íloha : ,.Rozvahir pří pc\vkovcí organizace" l( 3l. l2. 20l8

a,jc rr

va celkem
va celkem

Kč
Kč

:

:

267 572.16
267 572,16

zisku a ztráty
lady celkenr

:

t,losy,celkem
edek hospocJaření
:

:

-

Kč 1 739 067.0l
Kč l734222.75

Kč

4 844.26

a příspěvkové
).isou uloženy na Otl IlIirrcová l{ora k nahlédnrrtív ťtředrr

bneí údajc (příl

iriách.

lirrcové Hoře 28.

1.

