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NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VRÁBČE ZA ROK 2018 
 

1) Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a 
     výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce.  
 

Třída  
 

Schválený rozpočet 
 

          Skutečnost 

1 - Daňové příjmy  
 

           6 958 000,00     
 

                10 112 297,21     

2 - Nedaňové příjmy 
 

              927 000,00     
 

                1 196 381,48     

3 - Kapitálové příjmy 
 

                         0,00 
 

                    13 750,00     

4 – Přijaté dotace 
 

                47 000,00     
 

               2 353 002,00     

 
Celkové příjmy             7 932 000,00     

 

                         
                13 675 430,69     

     5 - Běžné výdaje  
 

           5 170 000,00     
 

          8 252 368,92          

6 - Kapitálové výdaje  
 

           2 090 000,00     
 

                   1 949 723,23    

     

 
Celkové výdaje            7 260 000,00     

 
                 10 202 092,15                           

8 – Změna stavu 
prostředků na 
bankovním účtu 

 
                        0,00 

 
- 2 801 338,54 

 
8 – Dlouhodobé 
přijaté půjčené 
prostředky                                               

  
                                                         0,00 

 

                             
                         
                                       

                   0,00 
 

     

8 – Uhrazené splátky dlouhodobých  
      přij. půjčených prostředků                               - 672 000,00                          - 672 000,00 
 
                                    Celkem financování         - 672 000,00                         - 3 473 338,54 

         

Rozpočet obce pro rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2017, jako přebytkový. 
Když rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 672 000,-- Kč bude použit ke splácení dlouhodobého  
přijatého úvěru od České spořitelny, a.s., České Budějovice.  
V roce 2018 bylo v hospodaření obce dosaženo přebytku, příjmy byly vyšší než výdaje  
o 3 473 338,54 Kč (jedná se o celkové příjmy roku 2018 snížené o výdaje roku 2018, bez  
odečtení splátek úvěru).  
Dle výkazu zisku a ztráty za rok 2018 je vykazován přebytek hospodaření. Výnosy byly vyšší  
než náklady o 4 799 633,47 Kč, a to především z důvodu vyšších daňových a nedaňových 
příjmů a úsporou finančních prostředků z důvodu, že plánované akce byly pořízeny levněji,  
nebo nebyly realizovány vůbec.  
V průběhu roku 2018 bylo starostou obce schváleno 22 rozpočtových opatřeních, tyto opatření  
vzalo na vědomí zastupitelstvo obce. Mezi hlavní důvody provedených rozpočtových opatření  
patřilo zejména průběžné čerpání přijatých dotací, poskytování dotací z rozpočtu obce. Kromě  
toho byly v průběhu roku prováděny i další změny z důvodu řešení a oprav v době schvalování  
rozpočtu neznámých skutečností a v neposlední řadě operativní přesuny mezi položkami   
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a paragrafy dle reality tak, aby byl dodržen obraz hospodaření a dále snahou o úsporu finančních 
prostředků. 
Výsledný přebytek hospodaření má přímý dopad do Financování, kde se projevuje jako navýšení 
stavu finančních prostředků obce na bankovních účtech.  
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 /Výkaz FIN 2-12, rozvaha, příloha ÚSC,  
výkaz zisku a ztráty ÚSC/. 
 

2) Stav běžného účtu                                    stav k 31. 12. 2018 

    

     GE Moneta Money 
Bank  

 
           9 981 311,96     

GE Moneta Money 
Bank č. 2                                                             443 532,80 

ČNB  
 

           1 137 039,40  

Česká spořitelna                384 529,14 

Celkem běžné účty            11 946 413,30     
 

      

 Na základě rozhodnutí účetní jednotky byla v roce 2018 pořizována pokladna s rozpočtovou 
skladbou.  
Pokladna – 261 – konečný stav k 31. 12. 2018         16 631,00 
 

    3) Stav účtu sociálního fondu 
 

    GE Moneta Money  
Bank 
 

  Počáteční zůstatek k 01.01 2018                103 016,33     

Příspěvek do SF za rok 2018                  41 403,00     

Úrok za rok 2018 
 

                       107,51     

   Příspěvek na stravování                   23 040,00     

Příspěvek na rekreaci                                5 000,00 
Peněžní odměna – 
životní výročí                            

                        
700,00 

Bankovní poplatky  
 

                      208,00     

Stav účtu SF k 31. 12. 2018                115 578,84     
 

     

4) Stavy úvěrů a půjček  
 

Obec má dlouhodobý úvěr od České spořitelny, a.s..  
Smlouva o úvěru č. 10212/15/LCD – účel úvěru dofinancování projektu „ČOV – Vrábče  
Zastávka – 1. etapa odkanalizování obcí Vrábče a Vrábče zastávka“. Úvěr byl sjednán  
ve výši 3 000 000,-- Kč, obec vyčerpala 2 883 930,03 Kč, smlouva byla podepsána v roce  
2015, úvěr se začal splácet v listopadu 2015, výše měsíční splátky 56 000,-- Kč, poslední 
splátka ve výši nesplacené části poskytnutého úvěru je splatná dne 24. 4. 2020. 
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2018 – 755 930,03 Kč. 
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5) Pohledávky  
 
Odběratelé:  
Reklama ve zpravodaji                                                                                                                  686,00 
Jednorázové náhrady za zřízení  
věcných břemen  

 
5 000,00 

   Krátkodobé poskytnuté zálohy: 
  zálohy-  el. energie  
 

255 470,00 

zálohy - voda  
 

6 340,00 
záloha – plyn MŠ    42 480,00 
  

  6) Závazky  
Nezaplacené faktury od dodavatelů:  

O2 Czech Republic a.s. 
 

 859,78  

Český zeměměřický úřad   100,00  

FCC České Budějovice, s. r. o.                  8 625,00 

GW Bus a.s.   3 427,00 

FCC České Budějovice, s.r.o.  51 048,00 

SMS – služby s. r. o.               726,00 

LEDAX o. p. s.  
 

         4 000,00 

JABLOTRON SECURITY, a.s.   
 

726,00 

NECOSS s. r. o.  
 

90,00 

FCC České Budějovice, s. r. o.   4 485,00 

ČSOB Pojišťovna   34 358,00 

INPRESS a.s.   2 200,00 

FCC České Budějovice, s. r. o.                    457,00 

Celkem 
 

111 101,78 

 
Zaúčtování se zaměstnanci a 
institucemi: 

  Neuhrazené mzdy za 12/18 
 

66 933,00 

Sociální pojištění za 12/18 
 

25 739,00 

Zdravotní pojištění za 12/18         13 057,00 
 
Ostatní daně, poplatky a 
obdobná plnění:  

  Daň srážková za 12/18 
 

2 377,00 

Daň zálohová za 12/18 
 

13 125,00 

    Celkem 
 

       15 502,00 
                                                      

Ostatní krátkodobé závazky:  
  Zákonné pojištění                                          
 

            454,00 

Srážky z mezd 12/18 
 

9 600,00 
 

                         Celkem                                                    10 054,00 
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7) Majetek  
Přírůstky majetku: 

Počítačový program – KEO4- 
Účetnictví  

  

24 461,00 

MS Office 2019 Home and 
Business CZ  

  

7 078,50 

Obecní dům – přístavba   
  

1 087 931,00 

KC Slavče - zvonička   83 581,00 

Sporák MORA  
  

6 004,00 

2 ks kuchyňská linka Nela 
  

13 198,00 

Sada volejbal (vybavení 
multifunkčního hřiště)  

  

7 675,00  

Sada tenis (vybavení 
multifunkčního hřiště) 

  

9 087,00  
 

   Obuv HSQ Classic  
 protipořez.                                                                                      4 290,00 
 2 ks plastový kontejner – žlutý na plast                                       17 545,00 
 2 ks plastový kontejner – modrý na papír                                    17 545,00                                                                                                                                                       
 Vitrína Tadition 6xA4                                                                     5 312,00 
 Mobilní telefon Apple iPhone 6S                                                 10 390,00                                                                     
 Notebook Acer                                                                             15 149,20 
 Kalové čerpadlo TERRA 351                                                        1 873,00  
 Pozemky                                                                                     59 372,00 
 
 Úbytek majetku:         

  Mobilní telefon Samsung Galaxy A3                                             7 995,00 
 Pozemky                                                                                           689,74 
 

   
Nedokončený dlouhodobý  
hmotný majetek: 
ČOV Kroclov                                                                                58 000,00 
Pozemky                                                                                           500,00 
Sociální byty                                                                               153 800,00 
Změna vytápění – nebytové prostory                                           10 000,00 
Chodník Vrábče – Zastávka                                                          14 500,00 
Prodloužení vodovod Slavče                                                       297 913,00 
Pergola – hřiště                                                                             77 680,00     
                     Celkem                                                                  612 393,00   
 
Přílohou č. 2 závěrečného účtu je inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku  
a závazků obce k 31. 12. 2018 včetně přehledné tabulky stavů majetku.   
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8) Příspěvkové organizace a akciové a právnické společnosti 
 
Obec Vrábče nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace ani založené akciové a právnické 
společnosti a není ani jejich společníkem.  

 
9) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 
 
Obec Vrábče obdržela v roce 2018 následující dotace:  
 
Příspěvek na výkon státní správy  

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu a celkem bylo obci přiděleno 152 100 Kč. 
 
Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 
na akci „ Oprava hřbitovní zdi včetně márnice na hřbitově ve Vrábči“.  
Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 250 000,-- Kč, obec využila dotaci v plné  
výši na daný projekt, vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace akce.  
 
Účelová neinvestiční dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta  
České republiky 
Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s konáním volby prezidenta 
ve výši 24 500 Kč, z této dotace bylo vyčerpáno 15 463,-- Kč a zbývající částka ve výši  
9 037,-- Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání za rok 2018 na účet Jihočeského kraje.  
 
Účelová neinvestiční dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí  
Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s konáním voleb 
ve výši 30 000 Kč, z této dotace bylo vyčerpáno 17 411,-- Kč a zbývající částka ve výši  
12 589,-- Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání za rok 2018 na účet Jihočeského kraje.  
 
Finanční dary 
 
Firma Budějovické štěrkopísky, spol. s r. o., poskytla obci neinvestiční finanční dar ve výši  
84 400 Kč na veřejně prospěšné účely (setkání seniorů a mikulášská nadílka).  
 
Finanční dar byl využit na uvedené veřejně prospěšné účely.  
 

10) Poskytnuté neinvestiční transfery z rozpočtu obce 
 
Obec je členem svazku obcí Blanský les – podhůří, kterému byl uhrazen členský příspěvek  
na rok 2018 ve výši 15 620 Kč.  
 
Obec je členem Sdružení místních samospráv ČR, kterému byl uhrazen členský příspěvek  
na rok 2018 ve výši 3 562 Kč.  
  
Na základě uzavřené veřejnosprávní smlouvy se Statutárním městem České Budějovice uhradila 
obec v roce 2018 za vyřízené věci v přestupkovém řízení 5 000 Kč.  
 
Mysliveckému spolku Vrábče, z.s. - poskytnuta neinvestiční dotace na zazvěření revíru 
a nákup léčiv a krmiva pro zvěř ve výši 10 000 Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly 
použity na stanovený účel a byly řádně vyúčtovány.  
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Mateřskému a rodinnému centru Vrábče, z.s. - poskytnuta neinvestiční dotace na zajištění  
běžného provozu mateřského centra ve výši 15 000 Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly  
použity na stanovený účel a byly řádně vyúčtovány.  
  
PREVENT 99, z. ú. - poskytnuta neinvestiční dotace na zajištění běžného provozu protidrogových  
služeb Jihočeského kraje ve výši 2 000 Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na  
stanovený účel a byly řádně vyúčtovány.  
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Koroseky – poskytnuta neinvestiční dotace na zajištění  
oslavy 80. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve výši 10 000 Kč. Poskytnuté finanční  
prostředky byly použity na stanovený účel a byly řádně vyúčtovány.  
 
Finanční dary: 
 
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., České Budějovice - poskytnut  
neinvestiční finanční dar ve výši 2 000 Kč na podporu činnosti provozu českobudějovického 
pracoviště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Babybox pro odložené děti – STATIM,z. s. - poskytnut neinvestiční dar ve výši 2 000 Kč,  
který byl určen k zřizování a provozu schránek pro odložené děti, podpoře činnosti spojených  
s poskytováním pomoci, především ke stavbě azylového domu.  
 
Linka bezpečí, z. s., -  poskytnut neinvestiční dar ve výši 1 000 Kč na podporu zajištění  
provozu dětské krizové linky.  
 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“ -  poskytnut  
neinvestiční dar ve výši 1 000 Kč na činnost zabezpečující akce pro zdravotně postižené 
děti a mládež pořádané v roce 2018.  
 
Nadační fond Základní školy a Mateřské školy - poskytnut neinvestiční dar ve výši 5 000 Kč  
na podporu benefiční akce „Dubenský běh pro dobrou věc“ v roce 2018. 
 
Posázavský sportovní a trampský klub z. s. - poskytnut finanční dar ve výši 1 000 Kč na  
podporu vydání 3. dílu knižní řady Osadní toulky.  
 
Jan Haták – Hudební nástroje – kapela K-Club - poskytnut finanční dar ve výši 10 000 Kč na  
výdaje spojené s natočením CD kapely K-Club.  
 
Miroslav Kelner a Radim Bína –„Kocouři z Kocourova“ -  poskytnut finanční dar ve výši 5 000 Kč  
na zhotovení dresů výše jmenovaných.  
 
Mgr. Petra Podzimková – byl poskytnut finanční dar ve výši 10 000 Kč, který byl určen k uhrazení 
části nákladů spojených s grafickými pracemi na knize „Pojď si říkat, pojď si hrát, svět kolem  
je kamarád.  
 
Obec Vrábče poskytla finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč do veřejné sbírky za účelem pomoci 
obci Prameny.  
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11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 
 
Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti Obce Vrábče Krajský úřad –  
Jihočeský kraj, ekonomický odbor, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.  
 
Přezkoumání bylo provedeno paní Hanou Krčkovou, Ing. Květou Vaněčkovou. 
 
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 08. 11. 2018 jako dílčí přezkoumání a 14. 02. 2019 
jako konečné přezkoumání.  
 
Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.  
 
 
Závěr zprávy: 
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.,  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

  
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Vrábče je založeno na  
obecním úřadě a je přílohou č. 3  závěrečného účtu.  
 
Ve Vrábči dne 15. března 2019 
 

                                                                           František Ohrazda v.r.   
                                                                   starosta obce 

 
Zpracovala: Růžena Sodomková v. r.  
                    účetní  

  

   
 

 
Přílohy závěrečného účtu za rok 2018: 
 
č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO za 12/2018 
          Rozvaha ÚSC za 12/2018 
          Výkaz zisku a ztráty za 12/2018 
          Příloha ÚSC za 12/2018 
č. 2    Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 
č.  3   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vrábče. 
 
Vyvěšeno dne: 15. 3. 2019 
 
Sejmuto dne: 3. 4. 2019 
 
Zveřejněno na úřední desce Obce Vrábče a v úplném znění na internetových stránkách obce  
http://www.vrabce.cz/obecni-urad/uredni-deska. 
 
Obecní úřad Vrábče oznamuje, že do příloh č. 1, č. 2, č. 3 návrhu závěrečného účtu Obce 
Vrábče je možné nahlédnout v úředních hodinách nebo po tel. dohodě na tel. č. 602 175 701 
v jiném termínu v kanceláři OÚ Vrábče.  
 
Schváleno ZO:  

http://www.vrabce.cz/obecni-urad/uredni-deska

