
Závěrečný účet     
 

Zpráva o hospodaření za rok 2018 
Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2018 

Zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 
 

Údaje o obci: 

Adresa:   Obec Bartošovice v Orlických horách čp. 35, 517 61 

IČO:  00274691 

Telefon:   491 616 906  

E-mail:    obecniurad@bartosovice.eu 

 

Bankovní spojení: zřízeny 2  běžné účty 

                               České spořitelny a.s. Rokytnice v O. h. č.ú. 1240088309/0800 

                               ČNB Hradec Králové č.ú. 94 – 3719571/0710 

                               

Počet obyvatel k 31.12.2018:  192 osob hlášeno k trvalému pobytu           

 

  Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění  

  podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě – výkaz FIN 2-12, rozbor a   

  čerpání příjmů a výdajů. 

 

  Dotace jsou doloženy prvotními doklady a  proúčtovány.  

  Obec nemá vytvořeny žádné peněžní fondy. 

  Obec nesdružuje finanční prostředky. 

  Obec nemá žádné cizí zdroje. 

  Obec provozuje vodovod a  čističku a účtuje odděleně od hlavní činnosti obce pomocí   

  organizačního  znaku. 

 

 

 Hospodaření  příspěvkové  organizace  Mateřská škola  Bartošovice  v            

                                              Orlických horách                                                    

 
  Obec Bartošovice v  Orlických  horách jako zřizovatel  příspěvkové organizace  Mateřská   

  škola  Bartošovice v Orlických  horách  poskytla  neinvestiční příspěvek na provoz ve výši  

  362 000 Kč.  

  Celkové náklady Mateřské školy v roce 2018 činily        1 986 466,09   Kč. 

  Celkové výnosy Mateřské školy v roce 2018 činily         1 986 596,66   Kč.  

  Hospodářský výsledek školy v roce 2018 činí  zisk                   130,57   Kč. 

 

Zpráva o hospodaření Mateřské školy za rok 2018 je zveřejněn na úřední desce a zároveň je k 

nahlédnutí  v úřední dny na Obecním úřadě. 

 

Hospodaření  společnosti obce  Bartošovice  vOrlických horách                                                    

 
Obec bartošovice v Orlických horách nemá žádnou hospodářskou činnost. 

 

mailto:obecniurad@bartosovice.eu


 

  Stav běžného účtu Obce Bartošovice v Orlických horách k 31.12.2018     

   
   Česká spořitelna,a.s.,Rokytnice v Orlických horách 

 

    číslo účtu  1 2 4 0 0 8 8 3 0 9 / 0 8 0 0            1 197 352,48 Kč 

 

   ČNB Hradec Králové  

 

   číslo účtu   94 – 3719571/0710                             84 716,48 Kč 

 

 

  Stav majetku obce k 31.12.2018                              
 

 Rozvaha  za období 12/2018 je zveřejněna na úřední desce a zároveň je k nahlédnutí  

v úřední dny na Obecním úřadě. 

 

 

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018                  

 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bartošovice v Orlických horách za rok 

2018 provedena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. 

 

Závěrečný účet v plném členění je zveřejněn na úřední desce a je k nahlédnutí v úřední dny na 

Obecním úřadě Bartošovice v Orlických horách. 

 

 

 Přílohy: 

 
 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 

 Sestava Fin 2-12 M za období 12/2018 

 Rozvaha za období 12/2018 

 

 Zpráva o hospodaření  Mateřské školy Bartošovice v Orlických horách 

                                         - všechny přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 

 

 

 Zpracovala: Lenka Šlechtová – účetní 

 

 

 Za Obec Bartošovice v Orlických horách 

                   Ing.Luboš Tylš 

                     starosta obce 

 

 

   

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 10.6.2019 

  

 


