NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CETENOV ZA
ROK 2019
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
(údaje jsou v Kč)

Třída 1 – Daňové př.
Třída 2 – Nedaň. p.
Třída 3 – Kapit. Př.
Třída 4 – Přijaté dot.
Příjmy celkem
Třída 5 – Běžné výd.
Třída 6 – Kapit.výd.
Výdaje celkem
Třída 8 – Financování

Schválený
rozpočet

Upravený
Rozpočet

1.637.000,00
116.000,00
10.000,00
50.000,00
1.813.000,00
1.753.000,00
60.000,00
1.813.000,00
0

1.638.430,00
123.455,00
2.455,00
100.290,00
1.864.620,00
1.786.620,00
78.000,00
1.864.620,00
0

Plnění k 31.12.2019
2.141.635,22
142.297,87
1.860,00
100.290,00
2.386.083,09
1.171.912,30
27.325,00
1.199.237,30
-1.186.845,79

% plnění
k upravenému
rozpočtu
130,71
115,26
76,07
100,00
127,97
65,59
35,03
64,32
0

0
0
0
0
Přebytek(-)ztráta(+)
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Cetenov za rok 2019
Přezkoumání hospodaření provedla Mgr. Ivana Nosková, kontrolorka odboru kontroly
KÚLK pověřená řízením přezkoumání hospodaření. Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5
zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu
Libereckého kraje. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 19.2.2020.
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019: Při přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem šetření na základě
předložených materiálů a informací poskytnutých starostkou obce a zaměstnankyní obce
Cetenov, které byly přítomny přezkoumání hospodaření za rok 2019
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Cetenov za rok 2019 je
přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadě.
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