






































15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Kryštofovy Hamry za rok 2018 

I. nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb

li. nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Ill. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ........................................... 2,88% 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ................................................. 2,02% 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku úzenmího celku ........ 0,00% 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 

je nedílnou přílohou k Závěrečnému účtu obce Kryštofovy Hamry za rok 2018. 

16.Účetní závěrka za účetní období 2018

Účetní závěrka za dané účetní období a jednotlivé finanční výkazy podávající informace 

o celkovém hospodaření obce , Závěrečný účet, jakož i hospodářský výsledek bude schválen

zastupitelstvem obce.

Za rok 2018 bylo v rámci hlavní činnosti obce dosaženo kladného hospodářského výsledku 

ve výši 1 268 680,56 Kč. Z toho hospodářský výsledek u hospodářské činnosti obce 

ve výši - 823 513,43 Kč. 

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

členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní obce. 

1. FIN 2-12 za rok 2018

2. Rozvaha

3. Výkaz zisku a ztrát

4. Příloha účetní závěrky

5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

17.Hospodářská činnost obce - lesní hospodářství a jiné činnosti za rok 2018

Hospodářská činnost obce skončila v roce 2018 s výsledkem hospodaření - 823 513,43 Kč. 

Celkové příjmy byly 626 088,02 Kč a výdaje ve výši 1 449 601,45 Kč. 

Výdaje byly pokryty příjmy ve výši 1 045 365,00 Kč z příspěvků KÚÚK na poškozený les imisemi. 

Výsledek hospodaření bude projednán zastupitelstvem obce. 








