Závěrečný účet OBCE NĚMČICE
za rok 2018
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1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 ( údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
(v tis. Kč)
Třída 1 - Daňové příjmy

Upravený
rozpočet
(v tis. Kč)

% plnění
Plnění
ke
k 31.12. 2018
schválenému
(v tis. Kč)
rozpočtu

5 753,0

6 544,0

Třída 2 - Nedaňové příjmy

408,0

451,0

Třída 3 - Kapitálové příjmy

1 000,0

Přijaté transfery (dotace)

2 671,6

2 858,0

9 832,6

12 475,0

16 754,752

0

0

7 000,0

Příjmy celkem (po konsol.)

9 832,6

12 475,0

9 754,752

99,2

Třída 5 - Běžné výdaje

4 027,7

13 567,5

20 317,521

504

Třída 6 - Kapitálové výdaje

14 510,0

7 252,0

7 180,407

12,1

2 622,0

6 452,120
384,096

112,2
94,1

2 623,7

262,4

7 294,837

392,7

Převody z rozpočtových účtů
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů (převody)

Konsolidace výdajů

0

0

7 000,0

Výdaje celkem (po konsol.)

18 537,7

20 819,5

20 497,928

Saldo: Příjmy – Výdaje

– 8 705,1

– 8 344,5

–10 743,176

8 705,1

8 344,5

10 743,176

Financování celkem (po konsol)
Přijaté úvěry a půjčky
Fond rezerv
Stav krátk. prostředků na
běžných účtech v Kč
Termínované vklady
dlouhodobé

0

0

0

0,0

0,0

0,0

k 1.1.
13 953 512,28
0

110,6

k 31.12.
změna
3 210 336,29 10 743 175,99
0

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ.
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2. Plnění rozpočtových příjmů
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo na svém zasedání dne 9.3.2018 rozpočet na rok 2018,
který v kapitole příjmů počítal s částkou přímých příjmů 10 061 000,- Kč a v kapitole výdajů
s částkou 10 509 100,- Kč. Rozpočet byl koncipován jako deficitní se schodkem 448 100,- Kč.
V průběhu roku se rozpočtová skladba upravovala devíti rozpočtovými opatřeními. Konečné
příjmy za rok 2018 dosáhly po konsolidaci částky 9 754 752,- Kč, což představuje plnění na
99,2 %.
Daňové příjmy
Schválený rozpočet daňových příjmů na rok 2018 byl stanoven v relaci s rokem 2017 a činil
5 753 tis. Kč. Skutečné daňové příjmy ke konci roku 2018 byly překročeny oproti plánu o 12,2 % a
dosáhly výše 6 452,120 Kč.
Nedaňové příjmy
V kapitole nedaňových příjmů počítal rozpočet obce na rok 2018 s částkou 408 000 Kč.
Výsledkem byl příjem ve výši 384 096 Kč, což představuje plnění na 94,1 %. Jedná se především o
příjmy za pronájem majetku obce, prodej zboží, příjmy z úroků a poskytování služeb místní
správy.
Nejvýznačnější nedaňové příjmy byly za:
• pronájmy
- pozemků ………………………………….......................... 29 731 Kč
- obecních bytů …………………………………………………. 200 241 Kč
- Obecní hospody a sálu KD, poskytování služeb ...
50 000 Kč
- pošty ………………………………………….......................
17 940 Kč
- pohřebnictví ……………………………………………………..
37 175 Kč
• třídění odpadu (EKOKOM) …………………..…………………
33 774 Kč
• příjmy z fin. operací (úroků) ………………..................
12 835 Kč
Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy za rok 2018 získala obec z prodeje pozemků v hodnotě 2 623 700 Kč. Šlo
především o stavební pozemky v lokalitě Z3 k.ú. Němčice.
Přijaté transfery
Obec Němčice v roce 2018 přijala transfery v souhrnné výši 7 294 837,- Kč
Přehled transferů:
- 56 237,-Kč NI. př. transfery ze všeob. pokl. sp. st. rozp. (prezid. Volby, komunální volby);
- 88 600,-Kč neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp. v rámci souh. dot. vztahů;
- 150 000,- Kč Inv. př. transfery od krajů
- 7 000 000,-Kč převod prostředků mezi účty obce.
Celkové příjmy (po konsolidaci) obce Němčice v roce 2018 dosáhly výše 9 754 752 Kč a byly
vzhledem k původnímu rozpočtu naplněny na 99,2 %.
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3. Plnění rozpočtových výdajů
Celkové výdaje v rozpočtu 2018 obce Němčice představovaly částku 20 497 928 Kč a byly
čerpány vzhledem ke schválenému rozpočtu 18 537 700 Kč na 110,6 %. Překročení výdajů bylo
způsobeno neplánovanými vícepracemi při opravě místních komunikací.
3.1. Běžné výdaje (po konsolidaci) činily 20 317 521 Kč, což představuje 504 % ze schváleného
rozpočtu výdajů (4 027 700 Kč). K pětinásobnému překročení výdajů v této kapitole bylo
způsobeno především tím, že plánované výdaje na opravu místních komunikací byly ve
schváleném rozpočtu charakterizovány jako investice, nicméně v průběhu roku byly tyto
výdaje překvalifikovány jako výdaje neinvestičního charakteru.
Hlavní položky:
▪ Oprava místních komunikací .……………………………………. 9 319 416 Kč
▪ Provoz veřejné silniční dopravy ………………………………….
21 900 Kč
▪ Oprava kanalizace (v okolí KD) ………………………………….
801 528 Kč
▪ Předškolní zařízení – MŠ …………………………………………..
325 000 Kč
▪ Činnosti knihovnické …………………………………………………
17 908 Kč
▪ Zájmová činnost v kultuře …………………………………………..
225 163 Kč
▪ Oprava KD …………………………………………………………………… 6 529 998 Kč
▪ SPOZ ………………………………………………………………………….
49 394 Kč
▪ Bytové hospodářství …………………………………………………….
93 621 Kč
▪ Veřejné osvětlení celkem (energie, údržba) ………………….
81 637 Kč
▪ Sběr a odvoz odpadů ……………………………………..………………
275 501 Kč
▪ Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (+úprava veř.prostr.) …. 15 431 Kč
▪ Požární ochrana - SDH Němčice ….………………………………..
63 010 Kč
▪ Zastupitelstvo obce ………………………………………………………..
493 085 Kč
▪ Činnost místní správy ……………………………………………………… 969 193 Kč
▪ Platby daní a poplatků (pojištění, bank. Poplatky) ……………
36 816 Kč
▪ Ostatní finanční operace ………………………………………………..
393 870 Kč
Přehled výdajů v rámci některých rozpočtových paragrafů (oblastí):
o Na provoz a běžnou údržbu kulturního domu bylo vynaloženo 225 163 Kč
- nákup materiálu ………………………………………………
6 749 Kč
- studená voda …………………………………………………
12 000 Kč
- spotřeba plynu ……………………………………………….. 160 833 Kč (147 556 Kč)
- spotřeba elektrické energie …………………………….
42 633 Kč (31 475 Kč)
- oprava KD …………………........................................ 6 529 988 Kč
- drobné opravy …………………………………………………
2 948 Kč
o Bytové hospodářství
Na provoz a údržbu obecních bytů bylo vynaloženo 93 621 Kč. Z toho za nákup materiálu
8 691 Kč, za vodu 11 646 Kč, za spotřebu elektrické energie pro společné prostory 2 356,- Kč,
opravy a údržba 66 742 Kč, nákup ostatních služeb 4 186,- Kč. Náklady za vodu a el. energii
společných prostor byly rozfakturovány na jednotlivé nájemníky. V příjmových položkách
měla obec v bytovém hospodářství zisk 200 241,20,- Kč. Z toho 160 152,61 Kč za pronájem a
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40 088,59 Kč za poskytování služeb a výrobků. Výsledkem bytového hospodářství za rok
2018 byl zisk ve výši 106 620,20 Kč.
o Veřejné osvětlení (VO): celkové výdaje na veřejné osvětlení činily 81 637,- Kč. Z toho 74 043,Kč bylo vynaloženo za spotřebovanou energii veřejného osvětlení.
o Pohřebnictví
Příjem za pronájem hrobových míst v roce 2018 činil 37 175 Kč. Výdaje do pohřebnictví
v roce 2018 byly nulové.
o Komunální služby a územní rozvoj. V rámci paragrafu komunálních služeb a územního
plánování měla obec výdaje 36 106 Kč, z toho 30 850 za vytvoření geometrického plánu pro
dělení pozemků v lokalitě Z3, včetně návrhu na vklad do KN a 5 256 Kč byl členský příspěvek
svazku Moravský kras.
o V odpadovém hospodářství byly uhrazeny výdaje v celkové výši 294 407,- Kč, a to:
- sběr a odvoz komunálních odpadů …………………………… 199 892 Kč;
- za sběr a odvoz nebezpečných odpadů ……………………… 11 673 Kč (23 599,- Kč);
- za sběr a odvoz ostatních odpadů …………………………….. 63 936 Kč.
Na krytí těchto výdajů bylo vybráno:
- od občanů 177 300 Kč za svoz komunálního odpadu (z popelnic);
- obec dále získala za třídění odpadů od společnosti EKO-KOM 33 773,- Kč.
Celkové příjmy za odpady tak činily 211 073,- Kč.
Rozdíl mezi výdaji a příjmy v odpadovém hospodářství ve výši 83 334 Kč byl uhrazen
z rozpočtu obce.
o Požární ochrana; náklady na provoz a činnost PO byly financována ve výši 63 010 Kč. Z toho
hlavní položky: za drobný dlouhodobý majetek (startovací vozík) bylo vynaloženo 20 000 Kč;
výdaje za zdravotní a technické prohlídky činily 12 795 Kč. Za dodavatelsky provedené opravy
a údržbu techniky bylo uhrazeno 22 635,- Kč. Další čerpání - PHM 5 190,- Kč, aj.
o Činnost zastupitelstva a místní správy představovala ve výdajích v součtu částku
1 014,4 tis. Kč, z toho hlavní položky:
- odměny členům zastupitelstva, včetně pojištění ….……………… 451 036 Kč
- pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění …………………………….. 42 049 Kč
- platy zaměstnanců OÚ v prac.poměru, včetně pojištění ……. 656 282 Kč
- ostatní osobní výdaje (práce na DPP a DPČ) ..………………….... 15 393 Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek (fotopast, zametací stroj,
nůžky na živ. plot) …………………………….………………………………….. 25 988 Kč
- nákup materiálu (kancelářký mater., tonery apod.) .…………… 28 741 Kč
- plyn ……………………………………………………………………………………. 45 067 Kč
- elektrická energie ………………………………………………………………. 17 784 Kč
- voda …………………………………………………………………………………… 8 400 Kč
- služby telekomunikací …………………………………………………………. 16 633 Kč
- služby školení a vzdělávání ………………………………………………….. 5 130 Kč
- zpracování dat …………………………………………………………………….. 74 945 Kč
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- nákup ostatních služeb (ostraha objektu OÚ, servisní práce,
aktualizace programů TRIÁDA, revize) ………….……………………. 37 764 Kč
- výdaje na dodavatelsky zajišť. opravy a údržby ……………………… 6 822 Kč
3.2. Kapitálové výdaje v roce 2018 činily 7 180 407 Kč a byly investovány na:
- 6 529 988,- Kč – rekonstrukce KD
- 236 620,- Kč – projektová dokumentace na IS v lokaliě Z3
- 261 469,- Kč – nákup techniky (příslušenství k traktoru TYM - pluh, mulčovač, sypač)
- 56 079,- Kč – památník obětem sv. válek
- 96 251,- Kč – septik a buňka WC na dětském hřišti.
3.3 Finanční dary na činnost spolků a organizací
Z rozpočtu obce byly v roce 2018 uhrazeny finanční dary na provoz, hospodaření a činnost
spolků a organizací v celkové výši 8 500,- Kč, a to:
- Svaz tělesně postižených – 3 000,- Kč;
- Myslivecké sdružení Hřebenáč – 2000,- Kč;
- Český svaz včelařů MO – 2000,- Kč;
- společnost Linka bezpečí, z.s. – 1500,- Kč.

4. Hospodaření příspěvkové organizace (PO) MŠ Němčice
MŠ měla pro rok 2018 k dispozici finanční prostředky ve výši 465 817,75 Kč. Z toho 325 tis. Kč
představuje příspěvek obce na provoz MŠ, 22 100,- Kč školné a 118 717,75 Kč činil převod z roku
2017. MŠ k tomu dále byl ponechán hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 41 358,07 Kč.
Provozní výdaje PO MŠ Němčice za rok 2018 činily 312 593,90,- Kč.
Hlavní výdajové položky:
-

za spotřebu plynu (zálohy) ..….…………………….…….......... 38 862,- Kč
za spotřebu elektřiny (zálohy) …..…............................... 22 730,- Kč
za spotřebu vody (zálohy) ..……………..…………................. 10 695,- Kč
na opravy, údržbu a revize ........................................... 20 749,- Kč
Nákup služeb (SŠ, Triáda, SITA, semináře, cestovné) .… 59 800,90 Kč
Spotřební materiál (výtvarné potřeby, čistící prostředky,
hračky, TOE) ……….……………….……………………………………. 75 697,- Kč
Knihy, odborné publikace, tisk, ………………………………….… 9 281,- Kč
DHM ……………………………………………………………….……….. 7 295,- Kč
telefon O2, internet, poštovné .........……………….............. 15 641,- Kč
Zpracování účetnictví a mezd ……………………………………… 23 411,- Kč
Kooperativa ………………………………………………………………… 6 201,- Kč
Bankovní služby …………………………………………….……………… 4 848,- Kč

Stav finančních prostředků na provozním účtu MŠ k 31.12.2018 byl 151 084,85 Kč a v pokladní
knize 2 139 Kč.
Hospodářský výsledek MŠ za rok 2018 před zdaněním činil 6 412,30 Kč.
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5. Přehled získaných dotací
-

volby do zastupitelstev …………………………..…………..
30 000,- Kč (z toho použito jen 21 131,- Kč)
volby prezidenta …………………………………..………….. 26 237,- Kč (z toho využito jen 16 887,- Kč)
dotace na státní správu ……………………………………….. 88 600,- Kč
na opravu oplocení II. etapa………………………………..… 150 000,- Kč (vráceno pro nevýhodnost)
celkem
294 837,- Kč

6. Závazky a pohledávky
Na konci roku 2018 měla obec Němčice na účtu 321 – Dodavatelé závazky:
a) neuhrazené faktury v celkové částce 12 991,89 Kč. Vesměs šlo o faktury s dobou splatnosti leden 2019. Platby za:
- Energie pro …………………………………………………………..
525,00 Kč + 3 375,-Kč;
- Telefonica O2, Praha …………………………….……………... 545,01 Kč;
- Česká pošta s.p. Praha .………………………………………… 674,38 Kč
- F.D.A Boskovice ……………………………………................. 2 805,00 Kč;
- WEBHOUSE s.r.o. ……………………………………………….… 5 067,50,-Kč.
Faktury byly přijaty do prosincové uzávěrky r. 2018 a byly uhrazeny v průběhu měsíce ledna
2019.
b) nevyplacené mzdy a pojištění v celkové výši 124 198,00 Kč
SU-331: zaměstnanci - čistá mzda ………………………… 80 119,00 Kč
SU-336: Sociální zabezpečení ………………………………. 16 177,00 Kč
SU-337: zdravotní pojištění .…………………………………. 13 590,00 Kč
SU-342: jiné daně ………………………………………………… 14 312,00 Kč
Pohledávky za rozpočtovými příjmy činily k 31.12. 2018 celkem 80 509,35 Kč, z toho:
na účtu 315 (celkem 12 560,- Kč)
- poplatky za odvoz domovního odpadu od občanů ……... 12 200,- Kč
- poplatek ze psů …………………………………………………………..
360,- Kč
na účtu 311 (celkem 59 734,35 Kč)
- pronájem pozemků (Zemspol) …………………………………. 25 324,- Kč
- obecní byty ………………………………………………………………. 34 410,35 Kč
na účtu 377 Energie pod kontrolou 8 215,- Kč (nevrácený přeplatek na zálohách).

7. Souhrn příjmů a výdajů
Roční saldo příjmů a výdajů činí: – 10 743 175,99 Kč
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8. Bankovní účty
aktiva:
Na počátku roku 2018 měla Obec Němčice na bankovních účtech částku 13 953 512,28 Kč
z toho:
•
•
•
•
•

na běžném účtu u Komerční banky ...............
spořící účet u Komerční banky …………….........
Komerční banka – depozitní účet ………….........
Česká národní banka ……………………….............
Raiffeisen banka - stavební spořitelna ............

5 428 230,19 Kč
7 038 205,32 Kč
27 778,00 Kč
939 956,87 Kč
519 341,90 Kč

Zůstatek na bankovních účtech k 31.12. 2018 činil 3 210 336,29 Kč
z toho:
•
•
•
•
•

na běžném účtu u Komerční banky ............... 1 528 614,81 Kč
spořicí účet u Komerční banky ……………..........
40 222,91 Kč
Komerční banka – depozitní účet …………..........
27 791,00 Kč
Česká národní banka ………………………............. 1 084 658,67 Kč
Raiffeisen banka - stavební spořitelna ............
529 061,90 Kč

(509 811,90 Kč)

Změna stavu bankovních účtů – roční pokles: 10 743 175,99 Kč

Pasiva u bankovních ústavů: žádná.

9. Nově pořízený majetek a vyřazený majetek
V průběhu roku 2017 obec pořídila majetek v celkové hodnotě 855 203,30 Kč.
Seznam nově pořízeného majetku:
Sypač STR 4 …………………………………………. 86 515,- Kč (účet 022)
Návěs SP3-1.8A k traktoru ..……………………. 96 304,- Kč (účet 022)
Mulčovač ……………………………….………………. 78 650,- Kč (účet 022)
Zametací stroj HAAGA 475/375 …………..
13 508,- Kč (účet 028)
Startovací vozík GYS ………………………………
20 000,- Kč (účet 028)
Nůžky na živý plot ………….……………………..
3 490,- Kč (účet 028)
Fotopast …….………………..……………………..
8 990,- Kč (účet 028)
Diktafon ……………………….………………………
1 036,- Kč (TOE)
Sklopec na kuny, lasice a tchoře ..........….
1 329,- Kč (TOE)
Krycí plachta násypky sypače ….…………...
2 783,- Kč (TOE)
Souhrn na účtu 022 ………. 261 469,- Kč
Souhrn na účtu 028 ………. 45 988,- Kč
Souhrn na TOE ………………
5 148,- Kč
celkem: 312 605,- Kč
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Seznam vyřazeného majetku v celkové hodnotě 33 708,30 Kč
Tiskárna Samsung CLX-3300 M..………………………. 6 602,30 Kč (účet 028)
Výsuvný žebřík hliníkový …….………………………….. 7 760,00 Kč (účet 028)
Plastové rolety …………………….…………………………… 13 600,00 Kč (účet 028)

Mobilní telefon od starosta ………………………………
496,00 Kč (TOE OÚ)
Garnýž 280 cm …………………………………..……………
2 405,00 Kč (TOE KD)
Garnýž 300 cm – 8 ks ……………………………………… 1 560,00 Kč (TOE KD)
Nabíječka ABSSAR ………………………………………….
1 285,00 Kč (TOE SDH)
Seznam dohledaného majetku v celkové hodnotě 67 000 Kč
obecní studna u RD č.p. 7 …………………………………….. 5 000,-Kč
„velín“ u obecního úřadu ………………………………..……. 35 000,-Kč
oplocení výletiště, kolem pozemku parc.č. 459/41 …. 27 000,-Kč

10. Stav majetku obce k 31.12.2018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018………………
143 937,30 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – účet 019 ………………
474 718,30 Kč
Budovy, haly, stavby – účet 021
………………………………………. 28 821 794,30 Kč
Samostatné movité věci a soubory – účet 022 …………….……... 2 436 809,40 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028 ………………… 1 408 304,45 Kč
Pozemky – účet 031 ……………………………………………………………. 4 390 359,87 Kč
Kulturní předměty - účet 032 ……………………………………………….
60 000,00 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji – účet 036 ……
657 800,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek – účet 041 …….
0,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – účet 042 ……….. 7 401 965,00 Kč
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (TOE) – účet 902 ……
369 115,83 Kč
Ostatní majetek (svěřený MŠ Němčice) – účet 909 ………………. 2 222 212,50 Kč

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce Němčice proběhlo na základě žádosti a v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb. Přezkum hospodaření byl proveden pracovníky Odboru kontrolní a
právní-oddělení přezkumu obcí KÚ JmK, ve dvou termínech. Dílčí přezkoumání se
uskutečnilo dne 1. listopadu 2018 a konečné přezkoumání proběhlo 2. května 2019.

Závěr zprávy
I. Při přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2018
byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to
Nedostatky, spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví
- Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

-8-

Závěrečný účet hospodaření obce Němčice za rok 2018

Nedostatky, spočívajíc v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy
- Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti neplnil úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce.
- Záměr obce prodat hmotnou nemovitou věc nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15
dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce.
byly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c)
zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:
- Zadavatel neuveřejnil na profilu obce zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně
všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem.
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která
mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.
- Nezveřejněním záměru obce prodat hmotnou nemovitou věc se obec vystavuje riziku
neplatnosti tohoto právního jednání ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku …………………………………. 0,63 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................... 1,40 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %
IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
Dluh obce Němčice k 31. 12. 2018 nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Přílohy k závěrečnému účtu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výkaz Fin 2-12M
Rozvaha účetní jednotky Obce Němčice
Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky Obce Němčice
Výkaz Příloha účetní jednotky Obce Němčice
Rozvaha účetní jednotky MŠ Němčice
Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky MŠ Němčice
Výkaz Příloha účetní jednotky MŠ Němčice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Zpracoval: Mgr. Antonín Fidler ve spolupráci s účetní pí M. Skotákovou
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 vč. všech příloh byl schválen
v Zastupitelstvu obce Němčice usnesením č. 5/2019 dne 21.5.2019.
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Doložka o zveřejnění:
Závěrečný účet za rok 2018 vč. všech příloh byl zveřejněn na úřední
desce a úřední desce s dálkovým přístupem dne 28.5.2019 a sejmut dne
18.6.2019.
Schválení:
Závěrečný účet za rok 2018 byl schválen
zastupitelstva obce č. 6/2019 dne 18.6.2019.

s

výhradou

usnesením

Zveřejnění na webových stránkách:
Schválený závěrečný účet
stránkách dne 20.6.2019.

za

rok

2018

byl

zveřejněn

na

webových

v.r. Ing. Lukáš Šebela – starosta obce
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