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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

, ..., ..., 

JILOVISTE 

IČ: 00241334 
za rok2019 

Přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.07.2019 
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím 
orgánem. 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 
■ 18.11.2019
• 17.02.2020

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Přezkoumávané období: 

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: 

Přezkoumání vykonaly: 

01.01.2019 - 31.12.2019 

Jíloviště 
Pražská 81 
252 02 Jíloviště 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Irena Kováříková 
Jiřina Šamanová - kontroloři:

Zástupci obce: Ing. Vladimír Dlouhý - starosta (17.2.2020)

RNDr. Jana Malá, CSc. - místostarostka (18.11.2019)

Marie Hrubá - správce rozpočtu 
Ing Silvia Bubeníková - hlavní účetní 



ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2019 

Obec Jíloviště hospodařila v roce 2019 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 12. 12. 

2018. Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu byl kryt přebytky hospodaření 

z minulých letech. Během roku bylo přijato patnáct rozpočtových opatření schvalovaných 

zastupitelstvem obce, případně pouze starostou obce: 

Rozpočtové opatření č. I - zastupitelstvo obce seznámeno dne 13. 2. 2019 

Rozpočtové opatření č. 2 - zastupitelstvo obce seznámeno dne 27. 3. 2019 

Rozpočtové opatření č. 3 - zastupitelstvo obce seznámeno dne 22. 5. 2019 

Rozpočtové opatření č. 4 - zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 5. 2019 

Rozpočtové opatření č. 5 - zastupitelstvo obce seznámeno dne 17. 7. 2019 

Rozpočtové opatření č. 6 - zastupitelstvo obce seznámeno dne I 7. 7. 2019 

Rozpočtové opatření č. 7 - zastupitelstvo obce schválilo dne 17. 7. 2019 

Rozpočtové opatření č. 8 - zastupitelstvo obce seznámeno dne 2. 1 O. 2019 

Rozpočtové opatření č. 9 - zastupitelstvo obce seznámeno dne 2. I O. 2019 

Rozpočtové opatření č. I O - zastupitelstvo obce seznámeno dne 2. I O. 2019 

Rozpočtové opatření č. 11 - zastupitelstvo obce schválilo dne 30. I O. 20 I 9 

Rozpočtové opatření č. 12 - zastupitelstvo obce seznámeno dne 18. 12. 2019 

Rozpočtové opatření č. 13 - zastupitelstvo obce seznámeno dne 18. 12. 2019 

Rozpočtové opatření č. 14 - zastupitelstvo obce schválilo dne 18. 12. 2019 

Rozpočtové opatření č. 15 - zastupitelstvo obce seznámeno dne 25. I. 2020 

Hospodaření obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti. 

I. Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce

v hodnoceném roce (uvedeno v tis. Kč)

Schválený rozpočet Upravený Skutečnost k 31. 12. 

rok 2019 rozpočet 31. 12. 2019 2019 

Daňové příimy 9.493,00 10.778,50 10.756,01 

Nedaňové příimy 2.536,00 3.051,00 2.469, 14 

Kapitálové příimy o o o 

Přijaté dotace 310,00 201,70 201,70 

Příjmy celkem 12.339,00 14.031,20 13.426,85 

Běžné výdaie 8.039,00 8.562,72 7.442,90 

Kapitálové výdaje 11.430,00 10.985,30 4.898,80 

Výdaje celkem 19.469,00 19.548,00 12.341,70 

Saldo příjmy-výda_je -7.130,00 -5.516,80 1.085,15 

Uhrazené splátky úvěrů o o o 

Přijaté úvěry a půjčky o o o 

Prostředky minulých let 7.130,00 5.516,80 o 

Financování celkem 7.130,00 5.516,80 o 

Přebytek ( + ), ztráta ( -) - - 1.085, 15 



Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 (rozbor čerpání příjmů a výdajů sestavený k 31. 
12. 20 I 9). Výkaz je přílohou č. I tohoto Závěrečného účtu.

Výdajovou stranu rozpočtu ovlivnily zejména výstavba, vodovodu a kanalizace v místní komunikaci 
Františka Smolíka, zhotovení nové fasády obecního úřadu, zakoupení obecního traktoru na údržbu obce 
a přípravné práce na výstavbu veřejného sportoviště. 

2. Stav běžných účtů

Obec Jíloviště má, běžný účet u ČNB a běžný účet u České spořitelny a.s.

Konečný stav na běžném účtu vedeném u ČS ke dni 31. 12. 2019 je 6.792.590,29 Kč. 
Konečný stav na běžném účtu vedeném u ČNB ke dni 31. 12. 2019 je 4.016.445,20 Kč. 
Stav účtů k I. I. 2020 - aktivní výsledek hospodaření ve výši I 0.809.035,49 Kč. 

3. Stavy úvěrů a půjček
Obec Jíloviště v roce 2019 neposkytla žádné půjčky a není zatížena splácením bankovního nebo
jiného úvěru.

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Dotace do rozpočtu obce činily za rok 2019 celkem 201.700,00 Kč. Žádná z obdržených dotací
nepodléhá finančnímu vyrovnání, což znázorňuje následující tabulka. Dotace na volbu
prezidenta republiky a dotace na volby do zastupitelstev obcí byly řádně a v termínu
vyúčtovány.

Poskytovatel Uče! Rozpočet v Kč Čerpání v Kč 

KÚSčK, dotace Příspěvek na 136.900 
st. rozpočtu výkon st. správy 
KÚSčK Požární ochrana 35.800 
MFČR Volby do 29.000 

Evropského 
parlamentu 

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.

136.900 

35.800 
29.000 

Vráceno či 
nedoplaceno v 
Kč 

o 

o 

o 

Přezkoumání hospodaření obce provedl na základě žádosti obce Jíloviště Krajský úřad
Středočeského kraje, Odbor kontroly - oddělení přezkoumávání hospodaření obcí. Přezkoumání
vykonaly p. Irena Kovaříková a p. Jiřina Šamanová dne 18. 11. 2019 (dílčí přezkoumání) a p.
Irena Kováříková a p. Jiřina Šamanová dne 17. 2. 2020 (konečné přezkoumání). Přezkoumání
bylo provedeno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.



Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2019 je 
přílohou č. 2 tohoto závěrečného účtu. 

Seznam příloh: 
Příloha č. I - Výkaz FIN 2 -122019 
Příloha č. 2 - Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Jíloviště za rok 
2019. 

V Jílovišti dne 5. 5. 2020 Ing. Vladimír Dlouhý, starosta 

Vyvěšeno na úřední desce OÚ: 
Sejmuto z úřední desky: 



Plán investic do VH majetku obce Jíloviště 

Plán investic 

do vodohospodářského infrastrukturního 
majetku obce Jíloviště 

verze k projednání 

březen 2020 
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Vodovody a kanar 
Mostnikovská 255/3. 0 �:i 266 01 Beroun, kb cz Tel. 311 747 111, 800 1 j !č: 46356975, DIČ: CZ46 75@ 

Zpracoval: Jan Kolář 



0VAKBeroun Plán investic do VH majetku obce Jíloviště 

Návrh a vyhodnocení plánu investic na nejbližší období 

Na základě smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury, která je v majetku 
Obce Jíloviště, předkládá společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. jako
provozovatel vlastníkovi návrh a vyhodnocení plánu investic na nejbližší období do tohoto 
majetku. Návrh navazuje na předchozí plány investic z minulých let, které doplňuje. 

Lokal/ta Popis Odhad ceny Termín 
{bezDPHJ 

COV Jíloviště Oprava revizních šachet pod COV na 
(odtokové potrubí) odtokovém potrubí do potoka (3 ks) 70.000,- HOTOVO 

a osazení nových poklopu. 2019 

COV Jíloviště Výměna aeračních elementu (montáž HOTOVO 
(provzdušňování nového systému aerace Fortex). 147.000,- 2019-2020 
aktivační nádrže) Vývoz a kompletní vyčištění aktivační HOTOVO 

nádrže. Dovoz aktivačního kalu. 97.000,- 2019-2020 

ČOV Jíloviště Čištění odtokového potrubí DN 250 
( odtokové potrubí) z ČOV do potoka, prohlídka potrubí 57.000,- HOTOVO 

kamerou a pořízení záznamu. 2020 

Odstavená Montáž a demontáž potrubí z vrtu na 
Úpravna vody bývalé a odstavené úpravně vody dle 5.000,- HOTOVO 

Jíloviště požadavku vlastníka. 2019 

Vodovodní a Výstavba nového vodovodního řadu a 
kanalizační síť kanalizační stoky v ulici Fr. Smolíka 1.etapa HOTOVO 

Jíloviště dle projektové dokumentace, staveb-
(ul. Fr. Smolíka) ního povolení a výběrového řízení. 2.etapa 2020 

Kanalizační síť Lokalizovat a odstranit nátok dešťové část 
Jíloviště a balastní vody do kanalizace. HOTOVO 

Kamerou prověřit stoky, které vedou dle rozsahu 
po soukromých pozemcích. 2020-2022 

Vodovodní síť Výměna fakturačních vodoměru:
Jíloviště prošlá doba platnosti ověření (6 let)

za rok 2019 - 43 ks 21.500,- HOTOVO 
na rok 2020 - 64 ks 32.000 2020 

ČOV Jíloviště Kamerovi.m záznamem 12:rlo ztiště.no: 
( odtokové potrubí) nepruchodnost potrubí prorostlými 

kořeny ve velkém rozsahu téměř po 
celé trase (jedná se o potrubí DN 250 
1 m délky s netěsností ve spojích). 

Nutná 012.atře_ní: 
!. Vyfrézování potrubí po celé trase, 150 - 200 tis. 2020 
následné vyčištění a nový záznam. 

2.Oprava zjevných závad narušeného dle nabídky a 2020 
potrubí vyvložkováním. rozsahu 

3.Postupná výměna potrubí za větší dle nabídky a 2021-2023 profil (z DN 250 na DN 400). rozsahu 
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GVAKBeroun Plán investic do VH majetku obce Jíloviště 

Lokalita Popis Odhad ceny Termin 
(bez DPH) 

COV Jíloviště Z duvodu občasných výpadku jističe 
(rozvod el.energie) přívodu el.energie výměna několika 30.000,- 2020 

komponentu elektroinstalace. 

Kanalizační síť Výměna poklopu revizních šachet 
Jíloviště kanalizace v místech možného dle rozsahu 2020-2022 

nátoku dešťové vody do kanalizace a bouracích 

(dle možností - za typ bez otvoru). prací 

Vodovodní síť Propojit puvodní výtlačný vodovodní 
Jíloviště řad se stávajícím zásobním řadem a cca 

využívat potrubí jako druhý zásobní 50.000,- 2021-2022 
řad pro část obce + vysadit kalník. 

Vodovodní síť Dokončit výstavbu zaslepeného 
Jíloviště vodovodního řadu (přes ul. Pražská 50.000,- 2020-2022 

hotovo) + vodovodní přípojky (VP). + přepojování VP

Vodovodní síť Osadit úseková šoupata {3x) v ulici 
Jíloviště Na Močidlech (pro potřebu odstávek). 60.000,- 2020-2022 

Vodovodní síť Osadit úseková šoupata ( 4x) 
Jíloviště v křižovatce ul. Pražská, Zahradní a 100.000,- 2020-2022 

Hasičská (pro potřebu odstávek). 

Vodovodní síť Výměna části vodovodního řadu (cca 
Jíloviště 130 m) z litiny DN50 za PE DN80 250.000,- 2020-2022 
(ul. Zahradní) (ul. Zahradní) - část je vyměněna. 

Vodovodní a Digitální zaměření celé vodovodní a dle rozsahu 

kanalizační síť kanalizační sítě - kompletně. a nabídky 2020-2022 
Jíloviště Je zaměřena (DG) pouze malá část, (zaměřování 

a to ještě dost nepřesně. po částech) 

V Berouně dne 26.3.2020 Zpracoval: Jan Kolář 
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NEINVESTIČNÍ DOTACE 
pro rok 2020 

Zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 
vybrané obce -1. část 

Název výzvy v Jednotném dotačním portálu RISPF pod záštitou Ministerstva Financí: 
JSDH_DOT _ V1_2020 


