
Hodno t í cí  zp r áva  za  r . 2018

Obec  M  a  i  d  a  !  e  n  a

Rozpočtové příjmy obce v r'2Ot8 by|y 10 155 tis. Kč a rozpočtové výdaje čini|y 6 850 tis. Kč.

K výdajům je nutno připočítat ještě sp|átky úvěrů splácených d|e sp|átkových ka|endářů. Za rok 2018

bylo uhrazeno:

úvěr na kanalizaci a čov od oberbank . původní v'ýše úvěru 8 000 000,- Kč r. 2010

v r. 2018 zaplaceno 842 108,- Kč

v r. 2019 sp|atit 842 108,- Kč

v r.202o sp|atit 42I028,-Kč

bezúročná půjčka od Vodárenské svazu - původní výše půjčky 2 725 ooo,- Kč r. 2010

v r. 20].8 zap|aceno 272 5oo,- Kč

v r. 2019 splatit 2725oo,- Kč

v r,202o sp|atit 272500,- Kč

V r.2o2O budou závazky z budování kana|izace a Čov uhrazeny.

Dále by|a V roce 2018 přijata d|ouhodobá zá|oha dá|e jen JlsTlNA ve výši 140 000,- Kč od firmy

Črvnr Č'audě;ovice, jako pojistka k jejich provozování,,Kana|izace a Čov Majda|ena,, a náhradě

případných škod vzniklých jejich činností.

CeIkově skonči|o hospodaření obce v r'2ol8přebytkem hotovosti na běžných účtech ve výši

4g44282,- Kč, ze kterých bude vytvořen Fond obnovy Čov a kana|izace ve výši 4 089 000,- Kč

a dá|e z tohoto přebytku bude hrazeno vybudování p|ynofikační přípojky plánované na leden 2019

ve výši 853 600,- Kč.

obec obdrže|a ze stótního rozpočtu

- Dotace na státní správu 103 800,-
- Dotace na vo|by prezidenta 24500,- vráceno 7I28,-
- Dotace na vo|by do zastupit.obcí a senátu 45 000,- vráceno 20 085,-
- Dotace pro zák|adníško|u 198 936,80 pos|áno na účet ško|y

Z rozpočtu obce byly poskytnuty tyto příspěvky:

Svaz měst a obcíJihočeského kraje-č|enský příspěvek 4754,50

Svaz pohraničních měst a obcí-č|enský příspěvek 500,-

Charita Třeboň 6 000,-



Hospicová péče K|eofáŠ

Lékařská sIužby 1.pomoci

Přestupková komise -Město Třeboň

Vypracova|: M.Tíková

22.2.2019

Poskytnuté příspěvky by|y zastupiteIstvem projednány a před v|astním poskytnutím schvá|eny.

Ve formě závazků zbývaly k úhradě pouze faktury doš|é v r, 20L8 a uhrazené d|e sp|atnosti

v lednu 2019 a to ve rnýši t7705,L2 Kč a dále vystavené faktury ve výši 4o20,- Kč taktéž

se sp|atnostív |ednu 2019. Tyto dok|ady jsou předmětem inventury poh|edávek a závazků.

obec má zřízenu příspěvkovou organizaci a to Zák|adníškolu Majda|ena.

Na její činnost obec poskyt|a 690 000,. Kč. Zák|adníško|a předk|ádá své účetnívýkazy ke kontro|e

a schvá|ení zastupiteIstvu obce, které schvaIuje její účetní závěrku a rozhoduje o využití dosaženého

hospodářského výsIedku ško|y. Za rok 2018 zastupiteIstvo schvá|i|o účetní závěrku Zák|adní ško|y

Majda|ena a dosažený výs|edek ve výši 7 7g2,4o rč rozhJd|o, aby si ško|a rozdě|i|a 20o/o do rezervního

fondu a 80% do fondu odměn.

6 000,-

6 000,-

L22L7,-

starosta obce Majdalena
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