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Obec Račice

Závěrečný účet za rok 2018
Sestavený ke dni 31.12.2018

Údajeo organizaci

Název

Adresa

Obec Račice

Račice

67555 Račice

IČO 00378526

Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon

E-mail

568860194

ou.racice@volny.cz

.Doplň~jícíúdajeo organizaci

Obsahzávěrečnéhoúčtu
I. Rozpočtové hospodaření - sumárně

Daňové příjmy
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Měsíční stav finančních prostředků

II. Majetek

KEO-W 1.11.273



Obec Račice KEO-W 1.11.273/ Uc15f
~~ ._--- ----

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘíJMY
Třída Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdílschválený upravený

1 DAŇOVÉ PŘíJMY 1 488574,93 1 181 300,00 126,01 1 488574,93 100,00 0,00

2 NEDAŇOVÉ PŘíJMY 305816,03 183800,00 166,39 305868,03 99,98 52,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 655258,00 60900,00 1075,96 655258,00 100,00 0,00

CELKEM PŘíJMY 2449648,96 1426000,00 171,78 2449700,96 100,00 52,00

VÝDAJE
Třída Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdílschválený upravený

5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1876109,98 1 126880,00 166,49 2419928,63 77,53 543818,65

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 460213,40 104000,00 442,51 460213,40 100,00 0,00

CELKEM VÝDAJE 2336323,38 1230880,00 189,81 2880142,03 81,12 543818,65
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Obec Račice KEO-W 1.11.273 / Uc15f

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

Třída I Skutečnost I Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

FINANCOVÁNí
Rozdíl

Krátkodobé financování z tuzemska

8115 Zména stavu krátkodob.prostředků na bank.úč!ec 81794,42 0,00 543766,65

Dlouhodobé financování z tuzemska

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk -195120,00 -195120,00 0,00

CELKEM FINANCOVÁNi -113325,58 -195120,00 543766,65
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Obec Račice KEO-W 1.11.273/ Uc15g
-- __ -----

DAŇOVÉ PŘíJMY - vybrané položky

Položky Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdílschválený upravený

Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 185192,91 913500,00 129,74 1185192,91 100,00 0,00

Místní popl. (Pol: 133x-134x) 45736,00 44300,00 103,24 45736,00 100,00 0,00

Správní popl. (Pol:136x) 10700,00 8500,00 125,88 10700,00 100,00 0,00

Daň z nemov. (Pol:1511) 240428,42 210000,00 114,49 240428,42 100,00 0,00
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Obec Račice KEO-W 1.11.273/ Uc150

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc 2016 2017 2018

Leden 63517,82 70001,75 77345,78

Únor 109865,24 115708,87 187385,52

Březen 68589,96 83868,69 93293,54

Duben 55627,94 57138,91 64953,38

Květen 57243,21 73196,99 77 297,87

Červen 76406,11 98378,60 111 320,06

Červenec 84 109,33 109951,57 116294,71

Srpen 66318,04 75472,66 87344,55

Září 96177,89 83057,92 74548,05

Říjen 67626,07 74158,55 89868,62

Listopad 70836,00 80186,34 88601,58

Prosinec 104399,26 114427,92 116939,25

CELKEM 920716,87 1 035548,77 1 185192,91
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Obec Račice

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc Základní Pokladna 261/xxběžný účet

Leden 1 536048,13 13362,00

Únor 1 605871,71 8274,00

Březen 1 586324,34 20151,00

Duben 1 388651,27 8899,00

Květen 1441680,64 9334,00

Červen 1409688,57 7 138,00

Červenec 1 592701,63 10432,00

Srpen 1604673,94 14321,00

Září 1144102,14 8731,00

Říjen 1 166 573,01 6435,00

Listopad 1 134113,59 9 140,00

Prosinec 1403307,70 10740,00

KEO-W1.11.273
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Obec Račice

Název majetkového účtu

KEO-W 1 11.273 / Ucmaj

Majetek
Počáteční stav k 1.1. Změna stavu

(přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12.

Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 64514,10 0,00 64514,10

20415432,24 85867,40 20 501 299,64

799038,80 0,00 799038,80

517 345,83 53080,00 570425,83

4419705,33 0,00 4419705,33

315017,00 198634,00 513651,00

-64514,10 0,00 -64 514,10

-1 648899,85 -359256,00 -2 008 155,85

-294284,00 -35436,00 -329720,00

-517 345,83 -53080,00 -570425,83

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby

Samosthm.mov.věci a soub.hm.movitvéci
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám

Opráv.k sam.nrn.rnov.v.a soubhm.movvěci

Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

KEO-W 1.11.273
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Obec Račice Závěrečný účet za rok 2018

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: ~:~ .

Statutární zástupce

/
Razítko organizace

OBEC RAČICE .
Račice 5. 675 55 Hrotcwtee

IČ: 003 78 526
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Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: /1

Č. j.: KUJI 21301/2019 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Račice

se sídlem Račice 5, 675 55 Hrotovice, IČO: 00378526
za rok 2018

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 13. března 2019 podle § 5 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne
25. dubna 2019 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s §4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu
§ 12 odst. 1 písm. g) zákona Č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných
k přezkoumání dne 25. dubna 2019.

Místo provedení přezkoumání: Obec Račice
Račice 5
675 55 Hrotovice

Přezkoumání vykonala:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

pověření číslo: 20185062155_2
Miluše Procházková

Podklady předložili: Jiří Rosický - starosta
Marcela Robenková - účetní

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Račice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz



B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dílčím přezkoumání za rok 2018: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebylo
provedeno.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Račice za rok 2018

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu 0,80 %
Podíl závazků na rozpočtu 9,06 %
PodíI zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %

,.......................... .""""""'"''

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 5,57 %
Ukazatel dluhové služby 9,00 %

.••...........•.......................................~..._._ ........-

Podíl provozního salda k běžným příjmům 19,23 %
....................................................................... _ ......................... _ ........................_ .........................................._ ........

Ukazatel likvidity 5,62

Komentář:
Dlouhodobé závazky:
Stav dlouhodobých závazků (451) ke dni 31.12.2018 byl 1 314640,- Kč

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) : 28,28 %

Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
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Račice 25. dubna 2019

Za Krajský úřad Kraje Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA

Odbor kontroly
Žižkova 57, 58733 Jihlava

-3·

Miluše Procházková .............;k!~~~.:. .
kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Poučení

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní samosprávný celek je podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen příslušnému přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje
Vysočina, odboru kontroly, nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

Územní samosprávný celek je dále povinen uvést v informaci lhůtu, ve které podá písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě ji krajskému úřadu zaslat
dle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření nebo za nesplnění výše uvedených povinností se územnímu
samosprávnému celku uloží dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona
o přezkoumávání hospodaření pokuta za přestupek až do výše 50 000 Kč v každém
jednotlivém případě.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčího přezkoumání
a přílohu Písemností využité při přezkoumání obsahující 2 strany.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal starosta
obce Račice s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle
§ 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 25. dubna 2019.
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starosta podpis starosty

Jiří Rosický

OBEC RAČiCE
Račice 5, 675 55 Hrotovice

IČ: 003 78 526

Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1x Obec Račice Jiří Rosický

2 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
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PŘílOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Račice byly využity následující písemnosti:
"

Střednědobý výhled rozpočtu - (Rozpočtový výhled) na roky 2017 - 2021, schválen
zastupitelstvem obce (ZO) dne 29.5.2016 byl zveřejněn na internetových stránkách obce
Návrh rozpočtu - na rok 2018 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
od 4.11.2017 do 20.11.2017
Schválený rozpočet - na rok 2018 schválen ZO dne 20. 11. 2017 zveřejněn od 22. 11. 2017
na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde
je možno nahlédnout do listinné podoby
Rozpočtová opatření - schválena starostou obce: pravomoc pro starostu k provádění
rozpočtových úprava byla schválena ZO dne 17. 12.2018
č. 1 dne 28. 2. 2018, zveřejněno od 5. 3. 2018 na internetových stránkách
č. 4 dne 28.8.2018, zveřejněno od 28.8.2018 na internetových stránkách
č. 7 dne 3. 12. 2018, zveřejněno od 10. 12. 2018 na internetových stránkách
na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout
do listinné podoby - zveřejněna dosud
Závěrečný účet - návrh za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 11. 5. do 28. 5. 2018,
schválen ZO dne 28.5.2018 s výrokem - bez výhrad
Schválený závěrečný účet zveřejněn od 28. 5. 2018 na internetových stránkách včetně
oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné
podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2018
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2018
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2018
Účtový rozvrh - platný pro rok 2018
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2018
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31.12.2018 (č. 1 - 194)
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2018 (faktura 1x)
Faktury:
- č. 834 ze dne 1. 6. 2018 ve výši 39 206,- Kč - elektromontážní práce - požární zbrojnice

(Vladimír Růžička ERR, Radkovice 113), úhrada dne 13.6.2018,
- č. 861 ze dne 3. 12. 2018 ve výši 73 108,- Kč - elektromontážní práce - požární zbrojnice
(Vladimír Růžička ERR, Radkovice 113), úhrada dne 4. 12.2018,
- č. 10318 ze dne 10. 12. 2018 ve výši 122 546,- stavební práce v objektu požární zbrojnice
(RENO - stavební firma, Jaroměřice), úhrada dne 14.12.2018,
- č. 20180168 ze dne 27. 11. 2018 ve výši 65 540,- Kč - motorová pila, odmechovač
(Jiří Veselý, Náměšť nad Oslavou), úhrada dne 27. 11.2018,
- č. 1518 ze dne 15. 10. 2018 ve výši 121 785,- Kč - Restaurování sochy sv. Šebestiána
v Račicích, úhrada dne 23. 10. 2018,
- č. 06218 ze dne 31. 8. 2018 ve výši 494 869,- Kč - Požární zbrojnice Račice (RENO -
stavební práce, Jaroměřice), úhrada dne 17. 9. 2018
Bankovní výpisy - - předloženy ke dni 31. 12.2018 (ČNB, SPARKASSE, KB, úvěrový účet
KB)
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2018
Pokladní doklady - příjmové a výdajové doklady č. 18-701-00072 - 88 za březen 2018
Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2018 - odpady a poplatek ze psů - vše bylo
uhrazeno
Evidence závazků - předložena ke dni 31. 12. 2018
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Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2018 (021, 028,
042,902)
Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy ke dni 31. 12. 2018, proškolení
inventarizační komise ze dne 10. 12.2018
- Plán inventur na rok 2018 ze dne 10. 11. 2018
- Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 24. 1. 2019
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za 12/2018
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2018, schválení výše odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce ze dne 30. 10. 2018 s účinností od 1. 11. 2018
Darovací smlouvy - Darovací smlouva ze dne 30. 11. 2018 ve výši 52 000,- Kč
(Energoregion 2020) - příjem finančního příspěvku na malou komunální techniku dne
20. 12.2018
Smlouvy o vkladu majetku - ze dne 13. 6. 2018 - vložení majetku do hospodaření Svazku
Vodovody a kanalizace Třebíč ve výši 175712,- "Prodloužení vodovodu Račice"
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny
ze dne 25.9.2018 ve výši 127000,- Kč - Rekonstrukce požární zbrojnice a přilehlého skaldu
- investiční transfer, Závěrečná zpráva ze dne 14. 12.2018,
- Smlouva o poskytnutí dotace ZZ02381.0018 ze dne 5. 6. 2018 ve výši 55 000,- Kč - Račice,
socha sv. Šebestiána - restaurování - neinvestiční transfer, Závěrečná zpráva ze dne
12. 11.2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 12. 2., 11. 5., 28. 5.,
28.8.,30.10.2018 (ustavující zasedání zastupitelstva obce) a 17. 12.2018
Činnost výborů za:
- Zápisy o činnosti finančního výboru ze dne 25. 6. 2018 a 15. 10. 2018
- Zápisy o činnosti kontrolního výboru ze dne 11. 6. 2018 a 15. 10. 2018
Účetní závěrka - obce Račice za rok 2017 schválena za dne 28. 5. 2018 - protokol
o schválení účetní závěrky byl předložen
Kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 15. 8. 2018 - "Rozšíření va v obci Račice"
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