Závěrečný účet obce Mazelov za rok 2018

Obec Mazelov měla ke dni 31. 12. 2018 finanční hotovost na běžném účtu
9 686 792,95 Kč
a hotovost v pokladně 22 838,- Kč.

Obec Mazelov nečerpala v roce 2018 žádný úvěr.
Příspěvky poskytnuté Obcí Mazelov v roce 2018
Členský příspěvek DSO Veselsko – 3 210,- Kč
Členský příspěvek na Turistickou oblast Třeboňsko – 2 190,- Kč
Příspěvek na Selské baroko – 2000,- KČ
Příspěvek DSO Veselsko na společný projekt – 2 490,18 Kč
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 Mazelov je nulový
- Soupis investičních i neinvestičních dotací poskytnutých Obci Mazelov
- Tabulku finančního vypořádání
Samostatnou přílohou závěrečného účtu je Rozvaha organizace,Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, Příloha územních
samosprávných celků a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Mazelov.

Obec Mazelov neměla k 31. 12. 2018 vypořádány vztahy se státním rozpočtem.
Podrobný rozpis finančního vypořádání je uveden na str. 27 Závěrečného účtu.

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen společně se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce na úřední desce a elektronické úřední desce
dne: 30.května 2019
Návrh sejmut dne: …………………
Schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.května 2019
S výrokem BEZ VÝHRAD
Závěrečný účet obce Mazelov bude zveřejněn na úřední desce a elektronické
úřední desce do doby schválení závěrečného účtu za rok 2019

Zpracovala: Věra Míková

Štěpánka Chudá
starostka obce

