TABULKA Č. I
Příloha č 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
Příjemce: Obec Písková Lhota
Kraj4: Středočeský
Poskytovate~:
Kapitola1: Ministerstvo financi - VPS
Finanční vypořádáni dotací poskytnutýchpříjemcúm prostřednictvím krajeze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotaci

na programové financováni, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředku finančních mechanismu

Ukazatel

č. akce (projektu)
EDS/SMVS

účelový znak

číslo jednací

Čerpáno
k 31. 12. 2018

Vráceno v pruběhu
roku na běžný účet
kraje

a

b

c

d

1

2

Dotace celkem
Nové volby do zastupitelstev obcí (31.3.2018)

98074

Volby prezidenta ČR

98008

**

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev obci

98187

Sestavil, tel.: D. Matějčková, 725 524 423
Datum a podpis: 29. 1. 2019
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MF-6950/201 8/1201
2
MF53/2018/1201-3
MF21343/2018 1201-3

66 324,00

16 852,50

49 471,50

15 000,00

1 516,00

13 484,00

21 324,00

4 968,00

16 356,00

30 000,00

10 368,50

19 631 ‚50

0,00

A. Rosenbergová,

Kontroloval, tel.:
Datum a podpis:

pová Lhc~a
‘ťy,
OlPoc*ěbmdY
00233615

Ób~C

v Kč n~ dvě desetinná místa
Předepsaná výše
Skutečně použito
vratky dotace při
k 31. 12. 2018
finančním
vypořádání
3
4=1-2-3

29.01 .2018
774 700 148

~.

Komentář

Podrobnější Čerpání výdajů na volby prezidenta (ÚZ 98008) - týká všech obci s vyjímkou obci s pověřeným obecním úřadem

I

I

Ukazatel

~Volby prezidenta ČR

I

účelový znak
98008

I

číslo jednací
MF
15312018/1201-3

výdaje v roce 2017 výdaje v roce 2018

I

0,00~

16 356,00~

Skutečně použito
celkem (rok
2017+rok 2018)

I

16 356001

TABULKA Č. 2

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od
peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2018 (bez ústředních orgánů státní správy a
státních fondů)
(POUZE NOVÉ PUJČKYA ÚVĚRY PŘIJATĚ V ROCE 2018)
ObecIDSO: Písková Lhota
Okres: Nymburk

Účel úvěru

Výše úvěru nebo
návratné finanční
vypomoci
(v tis.Kč) *)
2
‘

.

Úroková
Termín splatnosti sazba v %

Poskytovatel úvěru
3

4

5

Způsob ručení
6

~
~

~

~
~
~
~) POZNAMKA:
V pripadě prijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně
Vypracoval: D. Matějčková, 725
524 423
Kontroloval: A. Rosenbergová, 774 700 148
(příjmení, telefon, podpis)
(příjmení, telefon, podpis)

Datum:
Ób~c p~ová Lhota
17,
01 Podůbr$y
~Č. OOZ39~15

29.01.2019

TABULKA Č. 3

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č.
13912006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízeni a podle zákona č. 13412016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek
ObecIDSO:

PÍSKOVÁ LHOTA

Okres: NYMBURK

(v tis. KČ)

Identifikace smlouvy/předmět smlouvy,
koncesionář, celkový závazek po dobu
trvání smlouvy!

Datum
začátku
smlouvy

Datum
ukončení
smlouvy

Rozpočet v roce 2018
schválený

po změnách

Skutečnost do
31.12.2018

I

2

3

4

5

6

~
—~

~~

~
~
~
~

~

~

~

~

~

~

Celkem

Sloupec 1:

vyplní se předmět smlouvy (například provozování vodohospodářské
infrastruktury), dále název Koncesionáře a výše celého závazku po dobu
trvání smlouvy. Pokud žádný finanční závazek obci nebo městu nevzniká,
tak se uvede: „bez závazku“. Uvádí se tedy pouze předpokládané výdaje,
případné předpokládané příjmy se neuvádí.

Sloupec 2 a 3:
Sloupec 4 až 6:

vyplní se data začátku a ukončení koncesní smlouvy
uvedou se údaje o výdajích

Vypracoval: Matějčkové, 725 524 423
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval:
Rosenbergové, 774 700 148
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 29.1.2019

TABULKA Č. 4
ObecIDSO: PÍSKOVÁ LHOTA
Okres:
NYMBURK
Komentář k roku 2018:
(stručné zhodnocení finančního hospodaření, neplánované výrazné
příjmy a mimořádné výdaje oproti schválenému rozpočtu, podstatné
položky na podrozvahových účtech, zapojení mimorozpočtových zdroj u)
Na počátku roku 2018 bylo v obci pouze dvoučlenné zastupitelstvo, z toho jeden zastupitel byl
pověřen výkonem pravomoci starosty. 30. března 2018 se konaly mimořádné volby do
zastupitelstva obce, 25. dubna proběhlo ustavující zasedání. Z těchto duvodu obec Písková Lhota
hospodařila v rozpočtovém provizoriu do 31. 5. 2018. 31. 5. byl schválen rozpočet pro rok 2018. V
prvním říjnovém týdnu se konaly cerorepublikové volby do zastupitelstev obcí, ustavující zasedání
se konalo 29. 10. 2018. Vzhledem k tomuto stavu se neuskutečnily téměř žádné investiční akce,
pouze nákup dopravního automobilu pro hasiče a nákup nové sekačky. V prosinci 2018 obec
obdržela od exekutora vymoženou částku na bývalém starostovi a účetní ve výši 4 241 813,50 Kč.
(Bývalý starosta a bývalaá účetní byli odsouzeni za n eoprávněné přisvojení finančních prostředku
obce.) V roce 2018 byly vyplaceny na účet obce Českou spořitelnou dividendy od roku 2009 ve
výši 104 414 Kč, v listopadu proběhl nucený odkup akcií České spořitelny za 265 703,28 Kč.

Vypracoval: Matějčková,
725 524 423
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval:
Rosenbergová, 774 700 148
(příjmení, telefon, podpis)

Datum:

29.01.2019
Obec P~Mwv~ Lh~a

VZOR

Příloha Č. 3 k vyhlášce Č. 367/2015 Sb.

Příjemce: Obec Písková Lhota
Poskytovatel3: Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR
Kapitola1: 314
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančnich aktiv
Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

.

Ukazatel

Č. akce (projektu)
EDS/SMVS

účelový znak

číslo jednací

a

b

c

d

...‘

B~1Dotácěcelkem
~

Skutečně čerpáno
celkem
k31. 12. roku,
v němž byl projekt
ukončen
1

v KČ na dvě desetinná místa
Skutečně použito
celkem
Pře
vratkypsaná
dotacevýše
při
k31. 12. roku,
finančním
v němž byl projekt
vypořádání
ukončen
2
3=1-2

-“.~.~‘_~_

-

-

v tom: jednotlivé akce nebo projekty
Písková Lhota - dopravní automobil

Sestavil: Michal Struha
Datum a podpis:

4‘ ~-22~

014D241007023

14984 MV-836.4-1/PO-IZS2016

448402

448402

Kontroloval: Alena Rosenbergová, sta ostka
Datum a podpis:

flb-~ Pi~ková Lht~a
POd b,s~~á 17, 29001 Poděbrady
~J‘ flfl2‘~j5

O

