zÁvĚnBčxÝ účnrzA RoK 20l8
oBEC lí1-oVICE
Byl sestaven závěrečný účetobce Jílovice za rok20l8.
Celkové příjmy činily 4,884.634,26 Kč
Celkové výdaje činily 3,749,983,28 Kč
ZávěreČný ÚČet v celkovém rozsahu je k nahlédnutív listinné podobě na
obecním úřadě u starosťy obce v úředních hodinách
tj.kaŽdé Pondělí od l6 do 20 hodin a každou středu od l4 do 20 hodin,
dále pak v elektronické podobě na www stránkách obce Jílovice ;
obec-jilovice.cz

Závěrečný účetobsahuje tyto sestavy

:

Rozvaha k 31.12.20l8
Yýkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu k 31.12.2018
Příloha účetnízávérky k 31.12,2018
Úaale o poskytnu|ýclr garancích k 3 l.t2.20t8
udaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
k 31.12.2018

Yýkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
Yýkaz SEZK k 31.12.2018
Závěrečný účetza rok20l8 - varianta

1,2

Dále závěrečný účetobce obsahuje zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Jílovice za rok 20l8 a inventa rizačnízprávu.

ZPráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Jílovice je přílohou
tohoto závěrečného účtua je k nahlédnutína obecním úřadě.
Vypracovala

:
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schválení/l&áh*í účetnízávérky

Název účetníjednotky: Obec Jílovice

Sídlo: Jílovice 26

517 72 Jílovice

lčo : 00579238

Datum účetnízávěrky:

31.12.2018

účetnizávérka:

Řaona

Datum rozhodnutío schválení/neschvátení: 29.05.2019

Schvalujíci orgán:

Zastupitelstvo obce

Členovéschvalujícíhoorgánu:
Ježek Václav-starosta
šolcová zdeňka-místostarostka

Benešová Markéta-členzastupitelstva
Jarkovský Jiří-člen zastupitelstva
Rezková Petra-člen zastupitelstva
Rydl Martin-člen zastupitelstva
JUDr. Thiel Lumír-členzastupitelstva
Minaři ková vlasta-účetní

.-1,ok o schválení nebo neschválení účetnízávěrky:

schváleno

Zápis o neschválení účetnízávěrky:
ld_entifikace průkazných účetníchzáznamů podle § 6, případně popis dalšíchskutečnostívýznamných pro
uživatele
účetnízávěrky:

VYjádření ÚČetníjednotkY k výroku o schválení nebo neschválení účetnízávěrky nebo k zápisu o neschválení
účetnízávérky,

případně k dalšímskutečnostem souvisejícím se schvalováním účetnízávérkyi

ZastuPj-telstvo obce Jílovice schval-uje účetnizávěrku zá rok 2O18 a schvaluje
závěreČný ÚČet za rok 2018. Dle zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření oĎce
nebyly zj:_štěny chyby a nedostatky.

Za účetníjednotku
Podpis

JltovlcE
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INvENTARIzAčNízpnÁva RoK
obec: rílovtcp
tČ: s 79238
Datum zpracován í: 20.|edna

2018
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l, VYhodnocení dodrŽení vyhláš§ č,270l20l0 Sb.
a vnitřní oganizační
směrnice k inventarizaci majetku a zásob.
Inv entarizačníč i nnosti
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byly i
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1,3, Podmínl<Y Pro ověřování skutečnosti
a součinnost zaIněstnanců
lbyly zjištěny žťtdnéodchyltql od žádoutcího slctvLt.
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Seznam inventurních

Za iTlavní inventarizačníkomisi
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:

Přeclseda:jrnéno : RydI Martin

Člen:

.jrrréno :

Rezková Petra

Člen:

.irlréno ;

JtJDr,'l'lriel

Lr"rnrír

ježek Václav
Starosta : jnrérro :
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Illavní účetní: Mirraříková
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Zpráva inventarizačníkomise
Inventa rizačníkomise ve složeníRydl Martin, Rezková
Petra a JUDr. Thiel Lumír provedla dne 16. ledn a 2,019
Fvzickou inventuru obecního maietku.
Kontrolovaný maj etek včetně zaíízeníz
Obecní úřad včqtně objektu SDH _ hmotný i nehmotný majetek
1.

obce dle účetníchpodkladů bez závad

inventarizace bez závad
"včetně veŇovního mobiliáře
bez závad
Budoya ,.Na Ohrádce" -bez závad
Garáž ,,Na 9hrádce -bez závad

Autobusové zastav

-

- inventarizace

Budova obecního skladu _ inventarizacebez závad
locha včetně oplocení - inventarizace bez závad,
2. Dokladovou inventuru obecního maietku:
Kontrolovaný majetek:
p ozemky, komun ikace, cho dn íky, kana\izac e, kan á |izačnísb ěraČ
u č.p. 109, rybníky, koupaliště u lesa, poldr, dočišťovacínádrže,
_
studna u Obecního úřadu, veřejné osvětlení, veřej ný rozhlas
inventar izac e b ez záv ad.

3. Inventuru maietku Mikroregionu Třebechovicko
Kontrolovaný majetek:
Majetek poíizený na dotaci a do majetku převedený nazák|adě
,rniouuy o výpůjčce.Jedná se o 10 kusů laviček parkových
v celkové hodnotě 62.720,-- Kč.
Inventar izace

b

ez záv ad.

4. peněžníprostředky na účtecha v pokladně obce Jílovice byly
zinv entu{zov ány Rev izn í komi

s
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z majetku:
Inventar izaénikomise navrhuje vyřadit

Tiskárna, závada
, závaďa
Prutokový ohřívaě- závada
Ivlrazicí box obchod- _staří

Poěítaě,
V Jílovici

