OBEC ČANKOVICE, IČO 00485969

Závěrečný účet Obce Čankovice za rok 2019
V souladu se zněním ustanovení § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v návaznosti na znění ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, je zpracován
závěrečný účet Obce Čankovice za rok 2019.
Rozpočet na rok 2019 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2018, v průběhu
roku byl upraven 3 rozpočtovými opatřeními. Hospodaření obce bylo prováděno v souladu
s rozpočtem a průběžně bylo projednáváno zastupitelstvem obce a finančním výborem.
Kontrolním výborem byly prováděny příslušné kontrolní činnosti ve smyslu platného zákona o
obcích.
Vztah k veřejným rozpočtům v roce 2019:
1) Ze státního rozpočtu obec obdržela následující účelové prostředky:
 97.000,-- Kč na veřejně prospěšné práce – vyčerpáno v plné výši.
 29.000,-- Kč na volby Europarlamentu – vyčerpáno 24.711,-- Kč,
nedočerpaných 4.289,-- Kč bylo předmětem finančního vypořádání a vrácení
v roce 2020.
2) Přijaté neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje:
 110.000,-- Kč v rámci Programu obnovy venkova na Zpevnění břehů koryta potoka,
parc.č.62/2
 100.000,-- Kč v rámci Programu obnovy venkova – Venkovské prodejny
 27.000,-- Kč na pořízení hasičských zásahových obleků
3) Přijaté investiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje
 160.000,-- Kč na projektovou dokumentaci „Intenzifikace obecní ČOV Čankovice“
Z jiných veřejných rozpočtů, od jiných obcí, státních fondů a Národního fondu obec v roce 2019
žádné finanční prostředky neobdržela. Obec nemá zřízené žádné peněžní fondy ani sdružené
prostředky.
Dotace poskytnuté v roce 2019 z rozpočtových prostředků obce:
 AHC Čankovice 15.000,-- Kč na uhrazení pronájmu ledové plochy v rámci sportovní
sezóny 2018-2019– poskytnutá dotace dle smlouvy č. 2/2019 byla plně vyčerpána a řádně
vyúčtována;
 Spolku čankovických žen a přátel 30.000,-- Kč na akce spolku pořádané v roce 2019 pro
děti, seniory a občany Čankovic – poskytnutá dotace dle smlouvy č. 1/2019 byla plně
vyčerpána a řádně vyúčtována.
Zadluženost obce: k 31.12.2019 obec nedlužila na žádných úvěrech ani půjčkách.

Majetkové záležitosti: k 31.12.2019 obec neměla zastavený žádný majetek. Inventarizace
majetku a závazků obce byla řádně provedena k rozvahovému dni 31.12.2019, inventarizační
rozdíly nebyly zjištěny. Byla zaplacena 3. splátka 400 tis. Kč za budovu prodejny Jednotě
Hlinsko, toto byla poslední splátka.
Stav finančních prostředků na běžném účtu u ČSOB a běžném účtu u ČNB celkem:
k 1. 1.2019 = 603.996,73 Kč
k 31.12.2019 = 2.133.809,87,-- Kč
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2019
jsou uvedeny v samostatné příloze č. 1.
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2019,
které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Krajským úřadem Pardubického
kraje dne 28.5.2020, a při kterém, dle závěrů zprávy, nebyly zjištěny chyby a nedostatky – viz
samostatná příloha č. 2.

V Čankovicích dne 30.6.2020
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 30.6.2020.

Ing. Hana Shejbalová
starostka

Vít Staněk
místostarosta

Přílohy:
č. 1 – plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2019
č. 2 – zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
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