OBEC MALÍNKY
Malínky 75
683 33 p. NESOVICE
IČ: 00 373 451

e-mail : info@malinky.cz
DS: 9pba8ea

tel. : 517 369 610

Zpráva o hospodaření obce za rok 2019
V roce 2019 hospodařila obec podle schváleného rozpočtu ZO Malínky ze dne 29.12.2018.
Rozpočet obce byl na základě zmocnění ZO Malínky upraven 9 vydanými rozpočtovými
opatřeními schválenými starostou obce.
Kontrolu plnění rozpočtu provádí finanční a kontrolní výbor ustanovený Zastupitelstvem
obce Malínky.
Rozsah prováděné kontroly v rámci hospodaření organizace je prováděna u všech
finančních dokladů popřípadě smluv a závazků.
V průběhu roku 2019 obdržela Obec Malínky dvě dotace:
▪ byla poskytnuta dotace ze SR z kapitoly všeobecná pokladní správa prostřednictvím
Jihomoravského kraje.
Poskytnutá dotace určené na přípravu a zajištění průběhu „Volby do Evropského
parlamentu“, konané v roce 2019.
Tato účelová dotace ve výši 29.000,00 Kč byla účetně sledována přiřazeným
účelovým znakem UZ 98348 a byla dle pokynů Ministerstva financí ČR používána.
Nevyužitá část dotace ve výši 15.165,06 Kč byla vrácena prostřednictvím
Jihomoravského kraje. Vrácené prostředky poukázány na účet Jihomoravského
kraje č.ú 27-7203250247/0100 dne 5.2.2020.
▪ byla poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 130 tis. Kč na
základě uzavřené a schválené smlouvy s Jihomorovaským krajem z dotačního titulu
„Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů“.
Finanční prostředky byly poskytnuty na opravu hasičské zbrojnice.
Čerpání dotace probíhalo v roce 2019 a vyúčtování dotace vylo podáno v 12/2019.
Vyčerpaná částka byla v plné výši poskytnuté dotace.
Rozpočtové výdaje na základě uzavřených smluv :
a) výdaje poskytované jiným organizacím jsou. Finanční prostředky na základě
schválených dohod se Svazek obcí Mezihoří ve výši 4.350,- Kč a
Členský příspěvek MAS Společná cesta ve výši 1.450,- Kč
b) finanční prostředky na zajištění Sociálních služeb na základě smlouvy s Městem
Bučovice ve výši 2.175,- Kč.
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c) finanční dar Charitní ošetřovatelská služba Bučovice – Slavkov u Brna
ve výši 3.500,- Kč
Jiné finanční výdaje obce:
Významnější rozpočtové výdaje byly v roce 2019 na údržbu a obnovu majetku obce.
•
•
•

Oprava budovy na budově hasičské zbrojnice;
Opravy fasády severní strany budovy Obecního úřadu;
Opravy veřejného osvětlení.

Poskytnuté zálohy dodavatelům byly tvořeny převážně za dodávky elektrické energie které
jsou zaúčtovány. Další poskytnuté zálohy na dodávky byly vyúčtovány k 31.12.2019.
Do rozpočtu obce byl v roce 2019 zapojen vyplacený podíl z odkoupení akcií České
spořitelny a.s. hlavním akcionářem, dle rozhodnutí valné hromady a to na základě
požadavku hlavního akcionáře.
Majetková účast obce ve společnosti Respono a.s. je odsouhlasena s vedením společnosti a
zůstala po celý rok 2019 beze změny.
Prodej, nákup, nebo převod nemovitého majetku Obec Malínky v roce 2019 neprováděla.
Závazky a pohledávky jsou zaznamenány v účetnictví.
Kontrola hospodaření s majetkem byla provedena inventarizací.
Pronájem nemovitého majetku (zemědělských pozemků) je v souladu s usnesením
zastupitelstva a jde o pronájem pozemků pro zemědělskou činnost společnosti Agrola s.r.o.
Obec vede jeden bankovní účet u Komerční banky a.s.. Pro příjem dotací poskytovaných ze
státního rozpočtu má obec zřízen zvláštní dotační účet u ČNB. Dále vede obec peněžní
deník pro evidenci plateb v hotovosti. Zůstatky odpovídají dokladovaným stavům.
Obec Malínky je součástí Svazku obcí Mezihoří a obec hradila členské příspěvky ve
svazku a příspěvek místní akční skupině „Společná cesta“ MAS.
Obec nemá žádné půjčky ani není nikomu ručitelem.
Finanční operace v průběhu roku 2019 byly schvalovány starostou obce a všechny finanční
operace kontrolovány předsedou finančního výboru ZO Malínky a místostarostkou obce.
V Malínkách 13. 2. 2020
Ing. Jiří Bartošík
starosta obce Malínky
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