
Daň z příjmů - závislá činnost 2,099,152.66Daň z příjmů fyzických osob 242,997.17Daň z příjmů právnických osob 1,781,240.23Daň z příjmů právnických osob za obce 478,800.00Daň z přidané hodnoty 4,380,240.54Daň z nemovitosti 1,135,422.80Odvody za odnětí půdy 12.37Odvod z loterií 51,134.01Poplatek za likvidaci odpadu 264,165.00Poplatek ze psů 4,570.00Správní poplatky 8,100.00Úřad práce 240,220.00104,200.00Neinvestiční dotace - oprava vodovodu 145,000.00Neinvestiční dotace - odpočinkové místo u Zachrů 7,114.00Investiční dotace - odpočinkové místo u Zachrů 71,883.00Neinvestiční dotace - SDH 20,000.0067,946.00Neinvestiční dotace - oprava Sajdlova kříže 182,952.00
Příjmy z pronájmu pozemků 80,476.00Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 7,352.00Příjmy z lesního hospodářství 87,604.00Příjmy z prodeje pozemků 12,960.00Vodní hospodářství 8,016.00Záležitosti kultury    -  Trstěnické divadelní léto - sponzor.dary 76,800.00                   - Májová křídlovka - příjem ze vstupného+sponzor.dary 55,702.50                   - ostatní příjmy 25,734.00Bytové hospodářství 546,381.00Dětská skupina 4,899.00Příjmy z prodeje bytu ZS 1,200,000.00Příjmy z prodeje hasičského auta 121,000.00Hřbitovní poplatky 60,087.00Tříděný odpad 63,145.50Ostatní příjmy 118,211.32Příjmy z úroků 1,255.61Převody z rozpočt.účtů 12,170.00

Závěrečný účet Obce Trstěnice rok 2018

1. Hospodaření obce v roce 2018
Příjmy:

Neinvestiční dotace ze SR ( na výkon státní správy)

Neinvestiční dotace - volby (prezident,zastupitelstvo,senát)



Převody mezi účty 7,000,000.00

Komunikace 3,318,844.00Vodní hospodářství 285,877.30ZŠ a MŠ- provozní dotace  1,100,000.00               - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny + vybavení 3,360,212.00               - příspěvek na stravování 17,095.0015,000.00               - příspěvek na kulturní akci 6,000.00              - ostatní služby a materiál 134,767.00ZUŠ Trstěnice - příspěvek 5,000.00Dětská skupina 562,527.00Knihovna 13,090.0062,523.00            - Trstěnické divadelní léto 95,999.00            - ostatní akce 145,358.00Sportovní zařízení 11,318.44Tělovýchovná činnost 27,194.00Příspěvek zdravotnictví 15,000.00Bytové hospodářství 94,706.34Veřejné osvětlení - běžné výdaje 66,804.15                               - rekonstrukce sítě 522,571.00Hřbitov 10,572.00Příspěvek Mikroregionu 14,900.00Svoz komunálního odpadu + nebezpečné odpady 326,075.00Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 372,701.10Domov chráněného bydlení 209,774.95SDH 125,756.85Nákup hasičské Tatry 300,001.00Zastupitelstvo 720,784.00Volby - prezident ČR 17,706.00Volby - zastupitelstvo + senát 32,923.24Činnost místní správy 2,671,215.68Nákup traktoru + přídavných zařízení 608,940.00Nákup zahradního traktoru 159,250.00Platba za pozemky 686.00Půjčka Institutu kulturního dědictvi 425,000.00Pojištění 63,375.00Služby peněžních ústavů 6,236.20Převody vlastním fondům 12,170.00Převody mezi účty 7,000,000.00Vratka dotace na volby z r. 2017 5,616.00Platby daní 478,800.00

Příjmy celkem 20,766,943.71
Výdaje:

               - příspěvek pro prvňáčky

Kultura - Májová křídlovka



Změna stavu krátkodobých prostředků -2,655,425.54

Název účtu stav 1.1.2018 změna stavu stav 31.12.2018Základní běžný účet 12,042,241.38 -2,663,995.54 9,378,245.84Sociální fond 11,032.94 8,570.00 19,602.94Celkem 12,053,274.32 -2,655,425.54 9,397,848.78

třída 1- Daňové příjmy 8,721,000.00 10,248,800.00 10,445,834.78třída 2- Nedaňové příjmy 630,000.00 1,111,780.00 1,135,663.93třída 3- Kapitálové příjmy 0.00 1,212,900.00 1,333,960.00třída 4- Přijaté dotace 104,200.00 7,851,487.00 7,851,485.00Příjmy celkem 9,455,200.00 20,424,967.00 20,766,943.71třída 5- Běžné výdaje 9,020,200.00 19,434,088.00 18,875,457.25třída 6- Kapitálové výdaje 435,000.00 4,403,550.00 4,546,912.00Výdaje celkem 9,455,200.00 23,837,638.00 23,422,369.25

Výdaje celkem 23,422,369.25

Financování
Financování celkem -2,655,425.54

2. Stavy na účtech obce

3. Majetek obce
Majetek obce je veden na majetkových účtech (viz. Rozvaha), je řádně inventarizován a jeho prodej se řídí zákonem.

4. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost



Saldo: příjmy - výdaje 0.00 -3,412,671.00 -2,655,425.54třída 8 - financovánízměna stavu krátkod.prostř. 3,412,671.00 2,655,425.54Financování celkem 0.00 3,412,671.00 2,655,425.54

-185,893.90

-26,756.44Ztráta bude uhrazena z rezervního fondu.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce v plném rozsahu ve stejném termínu.

Vyvěšeno:   28.3.2019 Svěšeno: 4/28/2019

5. Hospodářský výsledek Obce Trstěnice
Hospodářský výsledek Obce Trstěnice za rok 2018

6. Hospodaření ZŠ a MŠ Trstěnice
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Trstěnice za rok 2018


