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Závěrečný účet obce Hradištko 
 za rok 2018  

 
 

zpracovaný na základě zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků 
 
 
 

Tento závěrečný účet obce obsahuje: 
1. základní údaje o obci 
2. údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 
3. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 
4. závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradištko za rok 2018 
 

Další přílohy (vzhledem k velikosti jsou k dispozici u účetní obce Hradištko nebo na úřední 
desce vzdáleným způsobem): 

• základní údaje z výkazu Fin 2/12 – 12/2018 v Kč – výstup z účetnictví 
• rozvaha v Kč – výstup z účetnictví 
• výkaz zisků a ztrát - výstup z účetnictví 
• příloha účetní závěrky – výstup z účetnictví 
• přehled o peněžních tocích 
• zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradištko za rok 2018 
• zpráva o provedení roční inventarizace majetku a závazků obce Hradištko 

k 31.12.18 
 
Tento závěrečný účet obce byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce 
Hradištko dne 20. června 2019. 
 
 
1. základní údaje o obci:  

 

 

Název:  Obec Hradištko  
IČO: 00241245 
Adresa: Chovatelů 500, Hradištko, PSČ 252 09 
Telefon: 257740441-2 
Čísla běžných účtů: 388037319/0800 a 2925111/0100 
Peněžní ústavy: Česká spořitelna, a.s. a Komerční banka, a.s. 
E-mail: obec@hradistko.cz 
Webové stránky: www.hradistko.cz 
Datová schránka: fxtbd3h 
Počet obyvatel k 1.1.2018: 2142 (údaj dle metodiky ČSÚ) 
Počet obyvatel k 31.12.2018: 2162 (údaj dle metodiky ČSÚ) 
Základní územní jednotka: 539252 
Rozloha katastru obce:  1189 ha 
DIČ a plátcovství DPH: CZ00241245 (pouze pro hospodářskou činnost) 
 
Pojišt ění majetku a pojišt ění odpov ědnosti obce Hradištko je zajištěno u České 
pojišťovny, a.s. 
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Obec Hradištko je členem: 
• Svazu měst a obcí 
• Svazek obcí Střední Povltaví 
• MAS Posázaví 

 
Údaje o hospodá řské činnosti: 
Obec Hradištko provozuje vodovody, kanalizaci a úpravu a rozvod vody. 
 
Organiza ční struktura: 
Počet členů zastupitelstva obce: 11 
Počet zaměstnanců obce: 17 
 

Zastupitelstvo obc e Hradištko  do komunálních voleb  konaných 5. a 6. října 2018 
starosta obce Antonín Merta 
místostarosta obce Tomáš Pipota 
předseda finančního výboru Ing. Petr Vlk 
předseda kontrolního výboru Pavel Pešek 
 Olga Andrlová 
 Ing. Antonín Branný 
 Vladimíra Čapková 
 Lucie Hašková 
 Miloš Neužil 
 Ivana Nožičková 
 Ing. Ladislav Vondrášek 
 

Zastupitelstvo obce Hradištko  k 31.12.2018 
starostka obce Radka Svobodová 
místostarosta obce Tomáš Pipota 
předseda finančního výboru Ing. Petr Vlk 
předseda kontrolního výboru Ing. Ladislav Vondrášek 
 Ing. Antonín Branný 
 Vladimíra Čapková 
 Lucie Hašková 
 Mgr. Lenka Kostečková 
 Antonín Merta 
 Miloš Neužil 
 Ladislav Volešák 
 
Zřízené příspěvkové organizace obcí Hradištko: 
 

Příspěvková organizace:  Sídlo:  IČO: 
Mateřská škola Hradištko, okres 
Praha západ 

Pikovická 270, Hradištko 71008241 

Základní škola Hradištko, okres 
Praha západ 

Školní 33, Hradištko 71008233 

 
Vlastn ěné a ovládané právnické osoby obcí Hradištko k 31.1 2.2018: 
 

Příspěvková organizace:  Sídlo:  IČO: 
Adarman, s.r.o. Chovatelů 500, Hradištko 06010628 
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2. údaje o pln ění příjmů a výdaj ů za rok 2018:  

 

K 31. 12. 2018 činil celkový stav peněžních prostředků celkem 20.215.696,97 Kč 
 

Účet Kone čný zůstatek ú čtu k  31.12.2018 
2925111/0100 2.652.650,65 Kč  
388037319/0800 16.447.211,54 Kč 
94-2212111/0710 1.115.834,78 Kč 
 
Celkové příjmy po konsolidaci činily 52.575.508,37 Kč. 
Celkové výdaje po konsolidaci činily 76.209.827,89 Kč. 
 
Rozpočet obce Hradištko na rok 2018 byl vytvořen v souladu se zákonem č. 250/200 Sb. o 
rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Byl řádně zveřejněn a schválen 
zastupitelstvem dne 18. prosince 2017. V průběhu roku 2018 obec Hradištko uskutečnila 
11 rozpočtových změn. Obec Hradištko má zpracovaný a schválený střednědobý výhled 
rozpočtu na roky 2018 – 2021 ze dne 4. září 2017. 
 
Komentá ř k údaj ům o pln ění příjmů a výdaj ů za rok 2018:  
 
Počátkem roku 2018 uzavřela obec Hradištko dohodu o narovnání s Královskou kanonií 
premonstrátů na Strahově. Skončili tak soudní spory mezi oběma stranami o určení 
vlastnického práva na majetek, které trvaly dvacet čtyři let. Obec Hradištko získala 
uzavřením dohody zpět do svého majetku Zámek Hradištko a navazující pozemky směrem 
k rybníku (včetně pozemku pod Mateřskou školou), tzv jižní část centra obce. Zároveň 
obec získala komunikace a veřejnou zeleň. Zároveň obec vykoupila pozemky bývalého 
Ovčína a Špejcharu. 
 
Na podzim 2017 v době, kdy se obec ještě soudila s Královskou kanonií premonstrátů na 
Strahově (zkráceně KKP), společnost Adarman, s.r.o. zakoupila od KKP značnou část 
středu naší obce. Jednalo se tzv. Účko a navazující pozemky směrem k tiskárnám, tzv. 
severní část středu obce. S majiteli společnosti Adarman, s.r.o. začala obec Hradištko 
jednat. Obec obdržela nabídku koupě společnosti s ručením omezeným za 31,8 mil Kč, 
nebo převodu pozemků formou kupní smlouvy v hodnotě 34,7 mil. Kč. Obec Hradištko 
koupila právnickou osobu, která vlastnila dotčené nemovitosti. Financování tohoto nákupu 
bylo zajištěno pomocí úvěrové smlouvy uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. na základě 
výběrového řízení.  Po ovládnutí společnosti Adarman došlo k uzavření kupní smlouvy 
mezi společností Adarman, s.r.o. a obcí Hradištko a tím k převodu majetku na obec. 
Společnost Adarman, s.r.o. bude následnými právními kroky zlikvidována. 
 
V roce 2018 obec Hradištko realizovala stavbu chodníku mezi Brunšovem a Hradištkem, 
etapa č. IV, za přispění dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále jsme v roce 
2018 doplatili za vnitřní rekonstrukci tělocvičny, provedli venkovní zateplení objektu 
tělocvičny a rekonstruovali navíc nářaďovnu a šatnu tělocvičny. Dotaci na zateplení 
tělocvičny máme obdržet v roce 2019. 
 
Obec Hradištko se připravuje na investiční akce, které má již delší dobu rozpracované – 
přístavba a nástavba Základní školy Hradištko na staré budově č.p. 33 a také rozšíření 
tlakové kanalizace v lokalitě „Nade Vsí“ s napojením na ČOV Pikovice. Před započetím 
přístavby ZŠ obec také čeká obec rekonstrukce opět získaného Zámku Hradištko, kde po 
dobu stavby ZŠ budou umístěny tři třídy a k tomu renovace znovu nabytého 
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Společenského sálu, který bude krátkodobě sloužit jako výdejna a jídelna pro žáky ZŠ 
Hradištko.  V roce 2019 má být také realizována další část chodníku mezi Brunšovem a 
Hradištkem, etapa č. II. 
 
 
 

 PŘÍJMY, uvedeno v tis. K č Schválený 
rozpo čet 18 

Po rozpo čt. 
změnách  

Skute čnost 
k 31.12.18 

 

Daňové vč. dotací  35.483,0 44.851,7 44.853,2 
z toho: daně z příjmu, DPH 23.000,0 31.114,0 31.114,6 
  poplatky odnětí pozemku 50,0 213,0 213,2 
  místní poplatek za odpad 2.700,0 2.673,0 2.673,0 
  poplatek ze psů 50,0 50,0 50,4 
  poplatek vstupné, veř. prostranství 35,0 29,0 28,8 
  výherní hrací automaty, loterie 120,0 171,0 171,7 
  správní poplatky 80,0 65,0 64,9 
  daň z nemovitostí 4.400,0 4.913,0 4.912,9 
  dotace a ostatní přijaté transfery 5.048,0 5.623,7 5.623,7 
Nedaňové  6.300,0 7.722,0 7.722,3 
z toho: vodné 3.700,0 4.752,0 4.752,1 
  vodovodní přípojky 400,0 683,0 683,0 
 vratka popl. za odebranou vodu  150,0 175,0 175,7 
 stočné  520,0 518,0 518,1 
 kanalizační přípojky 130,0 68,0 67,5 
  pronájem byt. a nebyt. hospodářství 400,0 365,0 365,4 
  pronájem tělocvičny 0,0 88,0 87,6 
 prodej, pronájem pozemků 300,0 280,0 279,6 
  ekokom, odpady podn., železný šrot 550,0 463,0 463,3 
  ost. nahodilé příjmy, náhrady 50,0 202,0 202,1 
  příjmy z úroků, podílu na zisku, akcie 100,0 102,0 101,8 
  vratka dopravní obslužnost 0 26,0 26,1 
Převody rozpo čtových ú čtů 0,0 0,0 28.330,5 
    

CEKLEM PŘÍJMY 41.783,0 52.573,7 80.906,0 
 
 
 
    

VÝDAJE, uvedeno v tis. K č Schválený 
rozpo čet 18 

Po rozpo čt. 
změnách  

Skute čnost 
k 31.12.18 

 

Doprava  8.100,0 8.375,0 8.374,8 
z toho: opravy a údržba silnic  2.500,0 2.362,0 2.361,9 
  investice 5.300,0 5.713,0 5.712,9 
  dopravní obslužnost 250,0 300,0 300,0 
Vodní hospodá řství  4.377,0 4.789,0 4.789,0 
z toho: vodné PSV 800,0 1.464,0 1.463,7 
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  vodovodní přípojky, investice 400,0 754,0 754,3 
  elektrická energie 400,0 357,0 357,5 
  opravy a údržba 1.427,0 1.099,0 1.098,9 
 poplatky za odběr vody 320,0 318,0 318,0 
 správa vodního hospodářství a mzdy 1.030,0 797,0 796,6 
ČOV 650,0 1.136,0 1.136,7 
z toho: správa 520,0 396,0 396,1 
  kanalizační přípojky, projekty 130,0 740,0 740,6 
Školství  4.430,0 4.126,7 4.126,5 
z toho: příspěvek MŠ 830,0 890,0 890,0 
  příspěvek ZŠ 1.500,0 1.500,0 1.500,0 
 opravy, investice 2.100,0 1.336,3 1.336,1 
  transfery 0,0 400,4 400,4 
Knihovna  250,0 297,0 297,2 
Kultura  a Zpravodaj  340,0 248,0 248,1 
Tělovýchova - tělocvi čna 350,0 3.473,0 3.473,0 
Bytové hospodá řství  320,0 333,0 333,3 
Bytový d ům č.p. 327 80,0 38,0 38,2 
Veřejné osv ětlení  1.600,0 1.008,0 1.007,2 
Územní plánování  200,0 5,0 5,0 
Hřbitov  150,0 52,0 52,0 
Komunální služby a územní rozvoj  1.938,0 33.707,0 33.706,2 
z toho: výkup pozemků 1.210,0 13.392,9 13.392,5 
 Nákup majetkových podílů 0,0 14.124,0 14.124,0 
  budovy, stavby, projekty 100,0 5.267,1 5.266,7 
  platby daní a poplatků 90,0 218,0 218,4 
  opravy majetku 10,0 9,5 9,5 
  příspěvky organizacím 388,0 580,5 580,0 
 ostatní 140,0 115,0 115,1 
Sběr o odvoz komun álu (sb ěrný dv ůr) 4.800,0 4.791,0 4.791,7 
Ochrana ovzduší  353,0 0,0 0,0 
Údržba obce, ve řejná zeleň 1.950,0 2.010,0 2.009,7 
z toho: mzdy 1.500,0 1537,0 1.537,0 
  materiál a opravy 450,0 473,0 472,7 
Zásahová jednotka SDH  407,0 413,0 412,4 
Rezerva  100,0 0,0 0,0 
Odměny zastupitelstva  1.532,0 1771,0 1.771,4 
Volby  0,0 132,1 132,1 
Ochrana obyvatel  (rozhlas)  0,0 10,0 9,4 
Činnost ve řejné zprávy  5.340,0 5.978,0 5.977,9 
z toho: mzdy a dohody 2.850,0 2.916,0 2.915,5 
  materiál, DHM, opravy, náhrady KKP 430,0 739,0 737,8 
  poštovné, telekomunikace 200,0 214,0 213,7 
  bankovní poplatky, pojištění 150,0 91,0 90,8 
  cestovné, školení, příspěvky zam. 150,0 129,0 129,0 
  pohoštění, SPOZ 160,0 177,0 176,8 
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  neinvestiční prostředky (sociální) 100,0 71,0 70,9 
  ostatní služby (právník, geodeti, apod.) 900,0 1.186,0 1.187,9 
 nájemné  480,0 455,0 455,5 
Úroky  440,0 667,0 668,7 
Bankovní poplatky  80,0 52,0 51,5 
Odvody do státního rozpo čtu, DPH  250,0 2.798,0 2.797,9 
Převody rozpo čtových ú čtů 0,0 0,0 28.330,5 
 
    

CELKEM VÝDAJE  38.037,0 76.209,8 104.540,4 
 
 

ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE  +3.746,0 -23.636,1 -23.634,4 
 
 
Příjmy dle t řídění v tis. K č: 
 

daňové příjmy   39.229,4 
nedaňové příjmy   6.837,1 
kapitálové příjmy   885,3 
přijaté transfery   5.623,7 
převody mezi účty   28.330,5 
Celkem    80.906,0 
 
 
3. vyúčtování finan čních vztah ů ke státnímu rozpo čtu a obcím  
 
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován následujícím 
v přehledu. Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. 
 

Poskytovatel:  Účel:  Popis:  Částka v  tis. 
Kč 

KÚ SK neinvestiční správa a školství 632,6 
KÚ SK neinvestiční volby prezidentské 01/2018 64,0 
KÚ SK neinvestiční volby komunální 10/2018 66,3 
KÚ SK neinvestiční školství (tzv. průtok) 400,4 
KÚ SK neinvestiční hasiči provoz 12,4 
SFDI investiční chodník IV. etapa 4.448,0 
Celkem 5.623,7 
 
 
4. závěr zprávy o výsledku p řezkoumání hospoda ření obce za rok 2018 
 
Přezkoumání hospodaření obce Hradištko provedli pracovníci Krajského úřadu 
Středočeského kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí v termínu ve dnech 18. září 2018 a 9. dubna 2019. 
 
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Hradištko za rok 2018 nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. 
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Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 byly zjištěny dle ustanovení § 10 odst. 4 
písm. b) zák. č. 420/2004 Sb., následující podíly: 
a)       podíl pohledávek na rozpočtu územního celku     4,82 %        
b)       podíl závazků na rozpočtu územního celkem     8,14 % 
c)       podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku   0,00% 
 
Celkový objem dlouhodobých závazků činil k 31. prosinci 2018 celkem 55.038.848,21 Kč. 
Dluh obce Hradištko překročil 60% průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
 
Při přezkoumání hospoda ření obce za rok 2018 nebyly zjišt ěny chyby, nedostatky a 
rizika dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004Sb., která mohou mít negativní 
dopad na hospoda ření územního celku v budoucnosti. 
 
V Hradištku 20. června 2019 
        
 
 
 
  Radka Svobodová 
starostka obce Hradištko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 
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