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OBEC OČIHOV
Závěrečný účet obce za rok 2018

(§17 zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)

1) Hospodaření obce Očihov
Zastupitelstvo obce Očihov pro rok 2018 schválilo rozpočet jako schodkový a to Usnesením ZO č.
10/32/2017 na zasedání dne 13.12.2017:
- Příjmy
6.045.220,00 Kč
- Výdaje
7.279.920,00 Kč
- financování 1.234.700,00 Kč Zapojení přebytku finančních prostředků minulých let.

Komentář k plnění rozpočtu Obce Očihov za rok 2018
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, bylo v průběhu roku provedeno 6 rozpočtových změn, které obsahují několik
rozpočtových opatření evidovaných v časové posloupnosti, kterými byl zvýšen schválený rozpočet v
příjmech o 2.928.370,00 Kč, zvýšen schválený rozpočet ve výdajích o 1.856.880,00 Kč a financování
bylo sníženo o 1.071.490,00 Kč. Rozpočtová opatření byla prováděna z důvodu změn ve finančních
vztazích vůči jinému rozpočtu, případně z důvodu zapojení nových, nepředvídaných příjmů k úhradě
nových, rozpočtem nezajištěných výdajů. Často však docházelo k přesunu rozpočtových prostředků v
rámci jednotlivých paragrafů nebo položek. Navýšení či snížení schváleného rozpočtu na upravený
rozpočet probíhalo také v návaznosti na přijatá rozhodnutí ZO. Rozpočtové hospodaření obce za rok
2018 nakonec skončilo s převahou rozpočtových příjmů nad rozpočtovými výdaji v objemu
4.351.966,80 Kč.
Základní přehled o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a skutečnosti roku 2018 uvádí následující
tabulka:
(v Kč)
Položka-Název
Schválený
Upravený
Skutečnost k Plnění v % Plnění v %
rozpočet
rozpočet
31.12.2018
RS
RU
2018
2018
Tř.1-Daňové příjmy
4.249.000,00 6.335.670,00
6.919.827,17
162,86
109,22
Tř.2-Nedaňové příjmy
530.000,00
617.000,00
532.028,04
100,38
86,23
Tř.3-Kapitál. příjmy
50.000,00
104.000,00
100.380,00
200,76
96,52
Tř.4-Přijaté dotace
1.216.220,00 1.916.920,00
1.667.538,86
137,11
86,99
Příjmy celkem
6.045.220,00 8.973.590,00
9.219.774,07
152,51
102,74
Tř.5-Běžné výdaje
4.699.920,00 7.324.790,00
4.867.807,27
103,57
66,46
Tř.6-Kapitál. výdaje
2.580.000,00 1.812.010,00
0,00
Výdaje celkem
7.279.920,00 9.136.800,00
4.867.807,27
66,87
53,28
Saldo příjmů a výdajů po
konsolidaci:Příjmy-1.234.700,00
-163.210,00
4.351.966,80
-352,47
-2.666,48
výdaje
Financování celkem po
konsolidaci
1.234.700,00
163.210,00 -4.351.966,80
-352,47
-2.666,48
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění dle rozpočtové
skladby jsou uvedeny v příloze č. 1 (Výkaz FIN 2-12 M).
Další údaje najdete ve výkazech:
Rozvaha – příloha č. 2
Výkaz zisku a ztráty – příloha č. 3
Příloha – příloha č. 4

Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky fondů apod.) a jejich podíl
na celkových výsledcích:
Obec Očihov v roce 2011 podepsala s KB, a.s. smlouvu o úvěru na částku 5.150.000,00 Kč,
doba splácení 15 let, zajištění formou financování rozpočtovými příjmy obce, za účelem
přefinancování dlouhodobých investičních úvěrů uzavřených s ČS, a.s. (na financování ČOV
EO Biotel 100)
Z poskytnutého úvěru od KB, a.s. bylo čerpáno 5.138.992,50 Kč (na přefinancování úvěrů od
ČS, a.s.), splaceno v roce 2018 bylo 345.300,00 Kč, zůstatek nesplaceného úvěru činí k
31.12.2018 2.491.692,50 Kč.
Účel a výše úvěru
Úvěr od KB, a.s., na přefinancování
dlouhodobých investičních úvěrů
uzavřených s ČS, a.s.

Vyčerpáno
(v Kč)
5.138.992,50
(vyčerpáno v
roce 2011)

PZ k 1.1.2018
(v Kč)

KZ k 31.12.2018
(v Kč)

2.836.992,50

2.491.692,50

Bilance příjmů a výdajů
Daňové příjmy (příjmy daní a poplatků)
Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, pronájem, úroky)
Kapitálové příjmy (prodej investičního majetku)
Přijaté dotace (investiční, neinvestiční, běžné)
Celkem příjmy

6.919.827,17 Kč
532.028,04 Kč
100.380,00 Kč
1.667.538,86 Kč
9.219.774,07 Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje (investiční nákupy)
Celkem výdaje

4.867.807,27 Kč
0,00 Kč
4.867.807,27 Kč

Změna stavu na BÚ
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky úvěru
Operace z pen.účtů org. nemající charakter P a V
Financování celkem

-3.992.591,80 Kč
0,00 Kč
-345.300,00 Kč
-14. 075,00 Kč
-4.351.966,80 Kč

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí
dosažených v roce 2018 s rokem 2017
PŘÍJMY - Stručný komentář k uvedeným rozdílům - u daňových příjmů – došlo k
navýšení daní – daně z příjmů FO (cca o 100 tis.) a daně z přidané hodnoty (cca o 500 tis.), ale
hlavně daně z příjmů PO za obec (navýšení cca o necelý 1 mil.), u nedaňových příjmů – došlo
k zanedbatelnému snížení oproti roku 2017, u kapitálových příjmů – došlo ke snížení – v roce
2017 došlo k prodeji pozemků (obecních lesů), u dotací – došlo k navýšení přijatých transferů
oproti roku 2017 (obec obdržela v roce 2018 kromě příspěvků na dvoje volby, na výkon státní
správy, na VPP zaměstnance a činnost SDH, dotaci z MŽP-OPŽP 2014-2020 (cca 730 tis.) na
akci „Pořízení traktor. nosiče, štěpkovače a kontejnerů pro obec Očihov“, které byly pořízeny v
roce 2017.
VÝDAJE - Stručný komentář k uvedeným rozdílům - u kapitálových výdajů – v roce 2018
nebyly realizovány plánované kapitálové výdaje, u běžných výdajů – v roce 2018 byla do
výdajů proúčtována daň z příjmů PO za obec (§6399 pol. 5362) ve výši 1.100.670 Kč, tj. cca o
necelý 1 mil. více oproti roku 2017
Propočet prostředků použitelných pro financování rozpočtu r. 2019:
Stav prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2018:
Použitelný objem prostředků pro financování roku 2019:

16.717.729,62 Kč
16.717.729,62 Kč

2) Majetek obce
Majetek byl k 31.12.2018 zinventarizován, aby byl zjištěn skutečný stav majetku v účetnictví.
Skutečný stav podle inventarizace souhlasil se stavem podle účetnictví.
+ Přírůstky
Majetek
k 1.1.2018 (v Kč) k 31.12.2018 (v Kč)
- Úbytky
Dlouhodobý hmotný, nehmotný a
finanční maj.
45.519.731,09
45.571.025,29
+51.294,20
Zásoby
6.556,79
4.418,59
-2.138,20
Krátkodobé pohledávky
958.889,00
144.241,00
-814.648,00
Krátkodobý finanční majetek
12.725.777,82
16.717.881,62 +3.992.103,80
Majetek obce Očihov (Aktiva)
59.210.954,70
62.437.566,50 +3.226.611,80
V roce 2018 se zvýšil celkový majetek obce (Aktiva) o 3.226.611,80Kč. Největší podíl na
zvýšení majetku má navýšení Krátkodobého finančního majetku - peněžních
prostředků na bankovních účtech o 3.992.591,80Kč (úspora peněžních prostředků
na BÚ).
K 31.12.2011 použila obec poprvé ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku. Pro
odpisování majetku byl sestaven odpisový plán, který je součástí směrnice obce
(účetní jednotka uplatňuje odpisování dlouhodobého majetku rovnoměrným
způsobem, o účetních odpisech bude účtováno ročně).
Stav majetku zjištěný Inventarizací k 31.12.2018:
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ, HMOTNÝ A FINANČNÍ MAJETEK
 Dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční majetek k 31.12.2018
Konečné
Hmotný, nehmotný a
k 1.1.2018
k 31.12.2018
hodnoty
finanční majetek
(v Kč)
(v Kč)
majetku
Č.účtu
Název účtu
018
Drobný nehmotný majetek
80.259,20
80.259,20
019
Ostatní nehmotný majetek
720.000,00
720.000,00
021
Stavby
36.169.032,27
36.169.032,27
022
Sam.mov.věci a soubory MV
2.069.234,00
2.069.234,00
028
Drobný hmotný majetek
1.402.122,90
1.397.617,10
031
Pozemky
2.888.791,72
2.868.791,72
032
Kulturní předměty
1,00
1,00
036
DHM určený k prodeji
0,00
75.800,00
042
Nedokončený hmotný majetek
0,00
0,00
062
Finanční majetek
113.290,00
113.290,00
069
Ostatní finanční majetek
2.077.000,00
2.077.000,00
CELKEM
45.519.731,09
45.571.025,29

ZÁSOBY
 Zásoby k 31.12.2018
Konečné
hodnoty
Zásoby
majetku
Č.účtu
Název účtu
132
Zboží na skladě
CELKEM

k 1.1.2018
(v Kč)
6.556,79
6.556,79

k 31.12.2018
(v Kč)
4.418,59
4.418,59

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
 Jiné pohledávky z vlastní činnosti k 31.12.2018
Konečné
k 1.1.2018
hodnoty
Pohledávky - Odběratelé
(v Kč)
majetku
Č.účtu
Název účtu
311 0011 Odpady
4.333,00
311 0015 Pronájem pozemků
2.526,00
311 0017 Stočné
12.170,00
311 0022 Za zpětný odběr-EKO-KOM a.s.
0,00
CELKEM
19.029,00

k 31.12.2018
(v Kč)
30,00
1.714,00
28.620,00
4.680,00
35.044,00

 Poskytnuté provozní zálohy k 31.12.2018
Konečné
k 1.1.2018
k 31.12.2018
hodnoty
Poskytnuté provozní zálohy
(v Kč)
(v Kč)
majetku
Č.účtu
Název účtu
314 0030 Poskyt.provozní zálohy-SČVK a.s.
2.880,00
2.430,00
(voda-OÚ,KD)

314 0032

Poskyt.provozní zálohy-VEMEX

21.000,00

18.000,00

2.400,00

2.400,00

4.500,00

4.500,00

5.400,00

5.400,00

6.300,00

6.300,00

2.700,00

2.700,00

4.200,00

4.200,00

6.900,00

6.900,00

9.600,00

9.600,00

3.000,00

3.000,00

68.880,00

65.430,00

(plyn-KD)

314 0035

Poskyt.provozní zálohy-VEMEX
(elektřina ČOV “D“)

314 0036

Poskyt.provozní zálohy-VEMEX
(elektřina ČOV “A“)

314 0037

Poskyt.provozní zálohy-VEMEX
(elektřina ČOV “B“)

314 0038

Poskyt.provozní zálohy-VEMEX
(elektřina ČOV „C“)

314 0039

Poskyt.provozní zálohy-VEMEX
(elektřina-VO Očihovec)

314 0040

Poskyt.provozní zálohy-VEMEX
(elektřina-KD)

314 0041

Poskyt.provozní zálohy-VEMEX
(elektřina-VO Očihov)

314 0042

Poskyt.provozní zálohy-VEMEX
(elektřina-OÚ)

314 0043

Poskyt.provozní zálohy-VEMEX
(elektřina-OÚ-bývalá pošta)

CELKEM

 Pohledávky za zaměstnanci k 31.12.2018
Konečné
k 1.1.2018
hodnoty
Pohledávky za zaměstnanci
(v Kč)
majetku
Č.účtu
Název účtu
335 0000 Pohledávky za zaměstnanci-stravné
0,00
CELKEM
0,00

k 31.12.2018
(v Kč)
748,00
748,00

 Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi k 31.12.2018
Konečné
k 1.1.2018
k 31.12.2018
hodnoty
Pohledávky
(v Kč)
(v Kč)
majetku
Č.účtu
Název účtu
346 0300 Pohledávky za vybranými ÚVI
148.234,00
43.019,00
Úřad práce ČR
CELKEM
148.234,00
43.019,00

 Dohadné účty aktivní k 31.12.2018
Konečné
hodnoty
Dohadné účty aktivní
majetku
Č.účtu
Název účtu
388 0018 Dohadné účty aktivní-dohada dotací
CELKEM

k 1.1.2018
(v Kč)

k 31.12.2018
(v Kč)

722.746,00
722.746,00

0,00
0,00

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
 Krátkodobý finanční majetek k 31.12.2018:
Konečné
k 1.1.2018
hodnoty
Krátkodobý finanční majetek
(v Kč)
majetku
Č.účtu
Název účtu
231 0010 ZBÚ-Komerční banka, a.s.
8.113.604,04
231 0012 ZBÚ-ČNB
4.611.500,78
231 0013 ZBÚ-Komerční banka, a.s.
0,00
236
263

(Pořízení zvonů do kostela sv.Martina)
Fondy-KB a.s. - převod na 231 0013
(Pořízení zvonů do kostela sv.Martina)

Ceniny-poštovní známky
CELKEM

k 31.12.2018
(v Kč)
10.410.685,58
6.253.862,04
53.182,00

33,00

0,00

640,00
12.725.777,82

152,00
16.717.881,62

3) Závazky obce
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
 Dlouhodobé úvěry k 31.12.2018
Konečné
k 1.1.2018
hodnoty
Dlouhodobé úvěry
(v Kč)
majetku
Č.účtu
Název účtu
451
Dlouhodobé úvěry
2.836.992,50
CELKEM
2.836.992,50

k 31.12.2018
(v Kč)
2.491.692,50
2.491.692,50

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
 Krátkodobé závazky k 31.12.2018
Konečné
hodnoty
Krátkodobé závazky
majetku
Č.účtu
Název účtu
321 0000 Dodavatelé
324 xxxx Krátkodobé přijaté zálohy
331 0000 Zaměstnanci
336 0200 SP zaměstnanci
336 0210 SP zaměstnavatel
336 0220 SP zaměstnavatel - snížení o ½ vypl.náhrad
337 010x ZP zaměstnanci
337 011x ZP zaměstnavatel
342 0100 Daň srážková
342 0200 Daň zálohová
374 0100 Přijaté zálohy na dotace
389 0017 Dohadné účty pasivní
378 0300 Ostatní krátkodobé závazky
CELKEM

k 1.1.2018
(v Kč)
25.952,40
19.300,00
88.715,00
9.187,00
38.825,00
-3.508,00
6.785,00
13.544,00
1.775,00
9.169,00
26.000,00
68.880,00
2.852,00
307.476,40

k 31.12.2018
(v Kč)
28.794,08
19.500,00
93.862,00
6.740,00
29.421,00
-3.508,00
5.123,00
10.156,00
3.279,00
7.204,00
29.855,00
65.430,00
992,00
296.848,08

4) Přehled o poskytnutých příspěvcích z rozpočtu obce
Příjemce
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Podbořany
-fin.dar dle DS bez fin.vypořádání
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresní sdružení Louny
-fin.dar dle DS bez fin.vypořádání

Kč

Účel

3.000,00

na činnost

1.000,00

na činnost

5) Přehled a využití finančních vztahů k jiným rozpočtům
V rámci souhrnného vztahu a jednotlivých přiznaných dotačních titulů obdržela v průběhu roku
2018 obec následující dotace:
Titul
Příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP ze SR (MPSV) prostředky poskytnuté prostřednictvím
Úřadu práce Louny (Aktivní politika
zaměstnanosti pro OkÚ a obce)
Příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP ze SR a ESF
(MPSV) - prostředky poskytnuté
prostřednictvím Úřadu práce Louny
(Operační program zaměstnanost)
Investiční dotace z MŽP (OPŽP) na
„Pořízení traktorového nosiče,
štěpkovače a kontejnerů pro obec
Očihov“
Neinvestiční dotace z VPS (Volba
prezidenta republiky 2018) - prostředky
poskytnuté prostřednictvím ÚK
Neinvestiční dotace z VPS (Volby do ZO
2018) - prostředky poskytnuté
prostřednictvím ÚK

ÚZ

Poskytnuto

Čerpáno

Rozdíl

13101

538.182,00 Kč

492.967,00 Kč

45.215,00 Kč

13013

229.786,00 Kč

169.786,00 Kč

60.000,00 Kč

15974

728.870,86 Kč

0,00 Kč

728.870,86 Kč

98008

28.500,00 Kč

13.216,00 Kč

15.284,00 Kč

98187

30.000,00 Kč

15.429,00 Kč

14.571,00 Kč

Rozdíl u příspěvku na VPP pod ÚZ 13101 - výplata za měsíc 11/2017 a 12/2017 (Dohoda č. LNA-V96/2017 a č. LNA-V-68/2017) byla zúčtována (účetně vyplacena) ještě v rozp.roce 2017 ve výši
88.234,00 Kč, ale dotace na zaměstnance „VPP“ od ÚP v Lounech za měsíc 11/2017 a 12/2017
88.234,00 Kč byla připsána na bank.účet až v roce 2018, výplata za měsíc 12/2018 (Dohoda č. LNA-V96/2017, č. LNA-V-68/2017 a LNA-V-42/2018) byla zúčtována (účetně vyplacena) ještě v rozp.roce
2018 ve výši 43.019,00 Kč, ale dotace na zaměstnance „VPP“ od ÚP v Lounech za měsíc 12/2018 ve
výši 43.019,00 Kč byla připsána na bank.účet až v roce 2019, proto došlo k výše uvedenému rozdílu
(rozdíl ve výši 45.215Kč=88.234-43.019).
Rozdíl u příspěvku na VPP pod ÚZ 13013 - výplata za měsíc 11/2017 a 12/2017 (Dohoda č. LNA-VZ68/2016 a č. LNA-VZ-45/2017) byla zúčtována (účetně vyplacena) ještě v rozp.roce 2017 ve výši
60.000,00 Kč, ale dotace na zaměstnance „VPP“ od ÚP v Lounech za měsíc 11/2017 a 12/2017 ve výši
60.000,00 Kč byla připsána na bank.účet až v roce 2018, proto došlo k výše uvedenému rozdílu (rozdíl ve
výši 60.000Kč).
Rozdíl u investiční dotace z MŽP (OPŽP) na „Pořízení traktorového nosiče, štěpkovače a kontejnerů pro
obec Očihov“ - příjmy ve výši 728.870,86 Kč připsány na bank. účet až v roce 2018 na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 7.3.2018 (k realizaci projektu došlo už v roce 2017).
Rozdíl u neinvestiční dotace na Volbu prezidenta republiky 2018 - nevyčerpané prostředky z dotace na
volby v r. 2018 ve výši 15.284,00 Kč byly vráceny v měsíci lednu 2019 – 25. ledna 2019 na účet ÚK.
Rozdíl u neinvestiční dotace na Volby do ZO 2018 - nevyčerpané prostředky z dotace na volby v r. 2018
ve výši 14.571,00 Kč byly vráceny v měsíci lednu 2019 – 25. ledna 2019 na účet ÚK.

Ostatní přijaté dotace byly vyčerpány v plné výši:
Titul
Neinv.dotace z MV-GŘ HZS ČR (prostřednictvím
ÚK): na výdaje JSDH obcí na rok 2018
Neinv.dotace ze SR: na výkon státní správysamostatnou působnost
Neinv.dotace od obcí - město Blšany: Podpora
činnosti JSDH Očihov

ÚZ
14004

Poskytnuto

Čerpáno

Rozdíl

10.700,00 Kč 10.700,00 Kč

0,00 Kč

76.500,00 Kč 76.500,00 Kč

0,00 Kč

25.000,00 Kč 25.000,00 Kč

0,00 Kč

6) Rozpočtová odpovědnost
Výpočet ověření dluhu ÚSC k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky – Zákon o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti č. 23/2017 Sb. – období: 31.12.2018
(v Kč)
Ukazatel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Hodnota

Příjem v roce 2018

9.219.774,07

Příjem v roce 2017

12.526.974,17

Příjem v roce 2016

6.690.767,67

Příjem v roce 2015

6.597.534,78

Průměr příjmů za poslední 4 roky

8.758.762,67

účet 281 - Krátkodobé úvěry

0,00

účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

0,00

účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

0,00

účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky

0,00

účet 322 - Směnky k úhradě

0,00

účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

0,00

účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení

0,00

účet 451 - Dlouhodobé úvěry

2.491.692,50

účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

0,00

účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

0,00

účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení

0,00

účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě

0,00

Dluh celkem

2.491.692,50
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Podíl dluhu k průměru příjmů *
28,45 %
5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za
20
poslední 4 roky *
*)Pokud zadlužení obce přesáhne 60 % průměrného příjmu za poslední čtyři roky, bude třeba jej snížit v
roce následujícím alespoň o 5 % z rozdílu mezi aktuální výší dluhu a 60 % průměrného příjmu. Jeho
účelem je zajistit, aby samosprávy byly schopny bez problémů financovat kdykoli v budoucnu své dluhy
svými vlastními likvidními prostředky.

Dle § 17 zákona č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, bylo ověřeno, že dluh obce
Očihov nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední čtyři roky.

7) Monitoring hospodaření obce Očihov
Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) – období: 31.12.2018
INFORMATIVNÍ UKAZATELE
Název ukazatele

Hodnota

Počet obyvatel
Příjem celkem
(po konsolidaci)

374
9.219.774,00 Kč

Úroky

16. 834,00 Kč

Uhrazené splátky dluhopisů a půjč. prostředků

345.300,00 Kč

Dluhová služba celkem

362.134,00 Kč

Ukazatel Dluhové služby (v %)

3,93%

Průměr příjmů za poslední 4 roky

8.758.763,00 Kč

Zadluženost celkem

2.491.693,00 Kč

Aktiva celkem

62.437.567,00 Kč

Cizí zdroje

2.788.541,00 Kč

Oběžná aktiva

16.852.405,00 Kč

Krátkodobé závazky

296.848,00 Kč

Stav na bankovních účtech

16.717.730,00 Kč

Stav na bankovních účtech zřízených PO

0,00 Kč

Zadluženost zřízených PO

0,00 Kč

MONITORUJÍCÍ UKAZATELE
Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)

28,45%

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) *

4,47%

Celková likvidita *
56,77
*) Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v
intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejích cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně.

8) Poměrové ukazatele podle zákona č. 420/2004 Sb.
Výpočet poměrových ukazatelů – podíl pohledávek, závazků a zastaveného majetku.
v Kč

Ukazatel
1
2
3
4
5

Dlouhodobé pohledávky

Hodnota

Krátkodobé pohledávky (311, 346, 348)

Rozvaha A.IV., sl. 3
Vybrané položky z Rozvahy
B.II., sl. 3

0,00
64.675,00

Pohledávky celkem

Součet řádků 1 a 2

64.675,00

Příjmy celkem (po konsolidaci)

Finanční výkaz Fin 2 - 12 M

Podíl pohledávek na rozpočtu obce

Řádek 3 x 100 děleno řádek 4 (%)

9.219.774,07
0,70%

Dlouhodobé závazky pouze do výše
splátek stanovených ve smlouvě
Dlouhodobé závazky
v následujícím roce
Krátkodobé závazky (321, 331, 336, 337, 342, Vybrané položky z Rozvahy
2
378)
D.III., sl. 1
1

3
4
5

1
2
3

Závazky celkem

Součet řádků 1 a 2

Příjmy celkem (po konsolidaci)

Finanční výkaz Fin 2 - 12 M

Podíl závazků na rozpočtu obce

Řádek 3 x 100 děleno řádek 4 (%)

182.063,08
527.363,08
9.219.774,07

Stálá aktiva

Dle inventárních soupisů, případně
operativní evidence
Rozvaha část A. – Stálá aktiva
v hodnotě BRUTTO sloupec 1

Podíl zastaveného majetku obce

Řádek 1 x 100 děleno řádek 2 (%)

Zastavený movitý a nemovitý majetek

345.300,00

5,72%

0,00
45.571.025,29
0,00 %

9) Členství obce Očihov v dobrovolných svazcích a sdružení obcí
Obec je členem jednoho sdružení a Svazku obcí Podbořansko. Na základě členství poskytuje
obec každoročně tzv. členské příspěvky, které se většinou odvíjí podle počtu obyvatel žijících
na území obce k 1. lednu běžného roku násobeno schválenou výší příspěvku na obyvatele.
Za rok 2018 byly z rozpočtu obce uhrazeny členské příspěvky v celkové výši 10.260,40 Kč:
Svaz měst a obcí České republiky

2.880,40 Kč členský příspěvek

Svazek obcí Podbořansko

7.380,00 Kč členský příspěvek

10) Přehled o akciích a majetkových podílech obce
Akcie a majetkové účasti ve výši 2.190.290,00 Kč
Akcie v listinné podobě v nom. hodnotě celkem:
Severočeská vodárenská společnost Teplice, a.s.
Majetkové podíly celkem:
Majetkový podíl ve spol. Skládka Vrbička , spol. s r.o.

2.077.000,00 Kč
2.077.000,00 Kč
113.290,00 Kč
113.290,00 Kč

11) Výsledek hospodaření Obce Očihov, Svazku obcí Podbořansko a
Skládky Vrbička, s.r.o. Podbořany
Výsledek hospodaření obce Očihov ( rozdíl mezi výnosy a náklady) představuje za rok 2018
po zdanění - ZISK – v objemu 3.003.942,36Kč (před zdaněním 4.104.612,36 Kč).
Výnosy celkem za rok 2018
Náklady celkem za rok 2018
Rozdíl výnosů a nákladů za rok 2018
Výsledek hospodaření po zdanění (zisk)

8.794.869,51 Kč
5.790.927,15 Kč
3.003.942,36 Kč
3.003.942,36 Kč

Obec Očihov je členem Svazku obcí Podbořansko.
Členský příspěvek na rok 2018 činil 20 Kč/osoba.
Výsledek hospodaření za rok 2018 skončil ziskem ve výši 103.128,04 Kč.
Obec má majetkový podíl ve společnosti Skládka Vrbička s.r.o. v částce 113.290,00 Kč.
Výsledkem hospodaření za rok 2018 je po zdanění zisk ve výši 1.077.603,33 Kč.

12) Ostatní doplňující údaje
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
Obec nemá zastavený žádný majetek.
Obec má zřízena věcná břemena.
Obec neuskutečnila žádnou akci, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (pouze veřejná zakázka malého rozsahu).
Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace.
Obec není zřizovatelem organizační složky.
Obec má majetkovou účast na podnikání jiných osob.
Obec nehospodaří s majetkem státu.
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob neuvedených v § 38 odst. 3 zákona
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Obec nezastavila movité věci ve prospěch třetích osob.

13) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce Očihov za rok 2018 provedl odbor kontroly Krajského úřadu
Ústeckého kraje - ve dnech 14.9.2018 a 26.3.2019 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v
platném znění s tímto závěrem:
I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Podbořany za rok 2018 byly zjištěny méně závažné chyby
a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b/ zákona č. 420/2004 Sb.).
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Podbořany za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která lze
dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,70 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

5,72 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Podbořany za rok 2018
bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh
územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
(Celé znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Očihov, IČ: 00556378 za rok
2018 - Příloha č. 5).

V Očihově dne 21.6.2019

Zpracovala: Blanka Dandová, účetní obce

Za obec Očihov: Kronďáková Jana, starostka obce

Návrh Závěrečného účtu obce Očihov za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Očihov za rok 2018 včetně příloh byly na veřejné úřední
desce a elektronické úřední desce obce Očihov (internetových stránkách obce –
www.ocihov.cz) vyvěšeny dne 7.5.2019 a sejmuty dne 21.6.2019.

Na veřejné úřední desce a elektronické úřední desce obce Očihov (internetových stránkách obce
– www.ocihov.cz)
VYVEŠENO DNE: 21.6.2019

SEJMUTO DNE:

