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Hodnotícízprávazarok20l8 - obec M a j d a l e n a

Podkladem pro hodnocení výsledků hospodaření je zejména výkaz FIN 2.] 2M za období leden až prosinec a
další údaje, heré jsou předmětem účetnictví. V zdvorkách jsou uvedena čísla řádků výkazu FIN 2-12 M, a to
částí IV. - VI. a IX., ze keých se ýto údaje take čerpají.

1. Meziroční porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu

V případěvětších meziročních rozdílů uvést hlavní dwody změn (nórůstu, poklesu) příjmů nebo ýdajů.

2. Vývoj a p|nění rozpočtu dosažených příjmů a výdajů za hodnocené období

3. Provedená rozpočtová opatření (Ro) v průběhu roku.

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtoqými opatřeními v celkovém počfu: 66
objem provedených Ro na straně příjmů (rozdí|mezi SR a UR): 733,00 tis. Kč
objem provedených Ro na straně vydajů (rozdi| mezi SR a UR): 733,00 tis. Kč
V komentáři budou uyederry ýznamné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu, například zapojení zůstatku z
minulých let, zapojení přýaých dotací, přijaté úvěry, apod.

3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

tJvést hlavnífaktory, které měly vliv na vyvoj salda hospodaření v uplynulých letech; podrobněji okomentovat výsledek

hospodaření za hodnoceý rok.

tis.

Wazatel rozpočtu
2017 2018

Rozdíl
2018-2017

Meziroční
index (% )

Výsledek
od počátku roku

Výsledek
od počátku roku

Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200) 8 576,00 9 230,00 654.00 107,63
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430) 7 535,00 5 926,00 r 609.00 78.65
Saldo příjmů a qýdajů po konso|idaci (Í. 4440) I 041,00 3 304,00 2263.00 3t7 .39
Financování celkem po konsolidaci (Í. 4470) I 041.00 -3 304.00 -2 263,00 317,39

v tis.
2018

Ukazatel rozpočtu Schválený
rozpočet (SR)

Upravený
rozpočet (UR)

Výsledek od
počátku roku

% phění UR

Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200) 8 676,00 9 409.00 9 230.00 98.10
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430) 7 560,00 8 293.00 5 926.00 71.46
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (Í. 4440) I  I16 .00 I  116.00 3 304.00 296.06
Financování celkem po konsolidaci (Í. 4470\ ###########

(v tis. K

Ukazate| rozpočtu

2017 2018 2018

Výsledek
od počátku roku

Upravený rozpočet
Výsledek

od počátku
roku

Saldo pfiimů a výdajů po konsolidaci (ř' 4440) I 041.00 I  116,00 3 304,00

4. Stavy a změny na bankovních účtech a v pok|adně (u 1íčl

Název Počáteční stav k
1 .  l .

Stav ke konci
vykazovarrého

období
Změna stavu

Zák]adní běŽný účet USC (ř.60l0) 2 614 572.30 4 944 282,02 -2 329 709,72
BěŽné účw fondů USC ft, 6020)
Běžné účtv celkem (ř. 6030) 2 614 572.30 4 944 282.02 -2 329 709.72
Pokladna (ř.6040)



5. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících po|ožek v meziročním porovnání.

V komentáři uvést zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlých objemů a hlnní položlql v rámci jednotlých příjmových
tříd.

6. Hodnocení poskytnutých transferů' jejich rozsah, struktura a meziroční srovnání.

A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad (část IX.)

(v

(v Kč)

tts.

Ukazate| rozpočtu
201',7 2018

Rozdíl
2018-2017

Meziroční
index (% )

Výsledek
od počátku roku

Výsledek
od počátku roku

Daňové příjmy (ř. 40l0) 7 078,00 7 670.00 592.00 108,36
Nedaňové příjmy (ř. 4020) 773,00 r 188.00 415.00 r 53,69
Kapitá|ové příimy (ř. 4030) 0.00 ###########
Vlastní pří.imy ce|kem 7 851.00 8 858.00 1 007.00 112.83

tis.

Wazate| rozpočtu
2017 2018

Rozdíl
2018-2017

Meziroční
index (% )Výsledek

od počátku roku
Výsledek

od počátku roku
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040) 1654 t 297,00 -3s7.00 78.42
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060) 930 924.00 -6,00 99.3s
Přiiaté transferv oo konso|idaci 2 s84.00 2221.00 -363.00 85.95
v tom:

Neinvestiční transfery (pol. 4lxx) 290 -290,00 0,00
Investiční transfery (pol. 42xx) 0,0c###########

účelový
mak

označení a účel poslcytnuté dotace Celkem přijato Vyčerpáno Vratka dotace

33063 Zák|aďni ško]a Maidalena 198 936.80 198 936,80 0,00

98008 Volby prezidenta 24 500,00 r7 3',72,00 7 128,00
98187Volby do zastupitelstva obcí a části senátu 45 000,00 24 9ts.00 20 085,00

0,00
0,00
0,00

Celkem 268 436,84 241223,80 27 2t3 .00

B) Přijaté transfery z rozpočtu (pol 4122 a 4222)

Omačeni a účel poskytlruté dotace

ky rozpočt7. Ana|ýza výdajové stránky rozpočtu. tis. K

Ukazatel rozpočtu
2017 2018 2018

% plnění URVýsledek
od počátku roku

Upravený
rozpočet

Výsledek
od počátku roku

Běžné wdaie před konsolidací (Ť' 4210) 7 022,00 7 543.00 6 598,00 87,4',7

Konsolidace (běárých) vydajů (Í. 4250) 930.00 924,00 ###########

Běžné wdaie po konsolidaci ###########

Kapitálové výdaie (ř. 4220) 1443,00 750,00 252,00 33.60

Výdaie celkem po konso|idaci (Í, 4430) 7 535,00 8 293,00 5 926,00 71,46



A) Ana|ýza běžných výdajů (v tis. Kč)

B) Ana|ýza kapitá|ových výdajů (v tis. Kč)

Seskupení
položek Název Upravený

rozpočet
Výsledek

od počátku roku % plnění UR

61 InVestjční nákupy a související ýdaie 750,00 252,00 33.60
62 Nakup akcií a majetkolych podílů .. ###############
63 lnvestiční transfery ###############
64 Investiční půj ěené prostředky ###############
67 Investiění převody Nrírodnímu fondu ###############
69 ostatrrí kapitálové ýdaj e ###############

Celkem 750.00 252,00 33.60

8. Informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků žive|ních katastrof, případně jiných
mimořádných událostí.

objem přijaté dotace a její poskytovatel:
Účel dotace:
objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujího roku:

9. Hospoda ř ení zÍizov aných příspěvkových o rga n izací.

odvětví počet Po vys ledek ho spodďení (zisV ztr áta)
vKč

Školstvi 1,00
Kultura
Zdravotnictvi

Sociá]ní věci
Doprava

Cestovní ruch
cstatní odvětví

Celkem

10. Organizační a metodické změny, které ovlivni|y hospodaření ce|ého roku.

Uvést komentářjen, pokud došlo k těmto změnóm a za předpokladujejich dopadu do hospodaření.

l1. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Uvést komentář jen, pokud došlo k těmto vylqryům a za předpokladu jejich dopadu do UR a jeho plnění.

Seskupení
položek Název Upravený

rozpočet
Výsledek

od počátku roku % plnění UR

50 Platy a související ýdaje 2 080,00 I 894,0C 91,06
51 Neinvestiční nákupy a související výd. 5 154,00 4 413,04 85,62
52 Neinv.transf. soukromopráv. subj ektům 18.00 17.00 94,44
53 Neinv.transf. veřejnopráv.subiektům.. 241,00 229,00 95.02
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu s0,00 45,00 90,0c
55 Neinv.transf.a souvis.platby do zalr. ###############
56 Neinvestiční půjčené prostředk1 ###############
57 Neinvéstiční převody Niírodnímu fondu ###############
s9 ostatrlí nein vestiční výdaie ###############

Celkem 7 543,00 6 599,00 87.47


