Materiál k projednání na 20. VZZO

bod č. …………

Předkladatel: Květa Božiková – hlavní účetní obce
Předkládám Zastupitelstvu obce Staré Křečany k projednání:

Návrh Závěrečného účtu obce Staré Křečany za rok 2019 a rozdělení hospodářského
výsledku
1) Po dokončení přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, provedeném kontrolory
Krajského úřadu Ústeckého kraje se závěrem: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ byl
sestaven návrh závěrečného účtu obce za rok 2019, který je předkládán zastupitelstvu
k projednání a schválení. Návrh závěrečného účtu s přílohami je zveřejněn od 12.5.2020.
1 a) Hospodářský výsledek obce ve výši 10 005 914,76 Kč navrhuji rozdělit takto:
- Příděl do Sociálního fondu (v souladu se Směrnicí č.3/2017) ve výši 5 % z rozpočtovaných
mzdových nákladů = 261 500 Kč
- Příděl do Fondu rozvoje bytového hospodářství (v souladu se Směrnicí č. 1/2017) ve výši
660 659 Kč jako rozdíl mezi příjmy z nájmů + odpisů bytových domů a neinvestičních nákladů
na opravy a údržbu bytového fondu.
- Zbytek ve výši 9 083 755,76 Kč bude převeden na účet č. 432 Nerozdělený zisk a ztráta
minulých období jako rezervu pro financování investičních akcí.
2) Obec, jako zřizovatel, provedla kontrolu hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Staré
Křečany za rok 2019 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Navrhuji schválit
hospodaření PO a účetní závěrku za rok 2019 - bez výhrad.
2 a) Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ ve výši 214 077,03 Kč rovným dílem do
investičního fondu (rozděleného analyticky zvlášť pro ZŠ a zvlášť pro MŠ) bylo již projednáno
a schváleno na 16. VZZO dne 27.2.2020

Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce Staré
Křečany za rok 2019, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a roční
závěrku za rok 2019 - bez výhrad.
a) Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje rozdělení hospodářského
výsledku Obce Staré Křečany za rok 2019 ve výši 10 005 914,76 Kč následovně:
- příděl do Sociálního fondu ve výši 261 500 Kč
- příděl do Fondu rozvoje bytového hospodářství ve výši 660 659 Kč
- zbytek ve výši 9 083 755,76 Kč převést na účet nerozděleného zisku a ztráty z minulých let
2) Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření PO za rok 2019 a roční závěrku za rok 2019 - bez výhrad.

