Závěrečný účet obce Neplachov za rok 2018

Obec Neplachov měla ke dni 31. 12. 2018 finanční hotovost na běžném účtu
5 375 267,- Kč, stav finančních prostředků v hotovosti v pokladně byl ke
stejnému dni 25 392,- Kč.
Obec Neplachov nečerpá žádný úvěr a nemá žádné dlouhodobé závazky.
Závěrečný účet za rok 2018 obsahuje:
Přehled a podrobné rozdělení příjmů a výdajů za rok 2018
Rozpočtové hospodaření podle tříd
Rozpis sdílených daní po jednotlivých měsících roku
Rozpis sdílených daní za poslední 3 roky
Porovnání příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Stav finančních prostředků po jednotlivých měsících
Porovnání běžných a kapitálových výdajů v jednotlivých měsících roku
Příjmy a výdaje podle účelových znaků
Porovnání aktiv a pasiv
Rozpis závazků
Rozpis pohledávek
Porovnání celkových příjmů a výdajů za poslední 3 roky
Ukazatel dluhové služby obce Neplachov – je nulový
Soupis investičních i neinvestičních transferů poskytnutých obci
Neplachov
- Příspěvky, které obec Neplachov poskytla ostatním právnickým osobám
-

Samostatnou přílohou závěrečného účtu je Rozvaha organizace,Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, Příloha územních
samosprávných celků, tabulky finančního vypořádání s Jihočeském krajem a
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Neplachov a přehled o
poskytnutých příspěvcích a dotacích z rozpočtu obce Neplachov.

Obec Neplachov neměla k 31. 12. 2018 vypořádány vztahy se státním
rozpočtem. V rámci finančního vypořádání s Jihočeským krajem byly v měsíci
lednu vráceny nevyčerpané prostředky poskytnuté ze Všeobecné pokladní
správy státního rozpočtu na volbu prezidenta ve výši 10 608,- Kč a na volby do
Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí ve výši 15 863,- Kč

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn společně se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce na úřední desce a elektronické úřední desce
dne: ……………..
Sejmut dne: ……………
Zastupitelstvo obce na jednání dne ……….. schválilo závěrečný účet obce
Neplachov za rok 2018 s výrokem BEZ VÝHRAD.
Závěrečný účet byl zveřejněn dne …………. a bude zveřejněn až do schválení
závěrečného účtu za rok 2019.
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