
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZÁJEZDEC ZA ROK 2017
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 

    (údaje jsou uvedeny v Kč)

 
 
 

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET

ROZPOČTOVÁ
OPATŘENÍ

UPRAVENÝ
ROZPOČET

PLNĚNÍ
K 31. 12. 2017

% PLNĚNÍ
K UPRAVENÉMU

ROZPOČTU

třída 1 - daňové příjmy 1 327 000,00 370 247,00 1 697 247,00 1 650 746,18
třída 2 - nedaňové příjmy 139 000,00 17 004,00 156 004,00 138 057,10
třída 3 - kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00
třída 4 - přijaté dotace 81 800,00 169 750,00 251 550,00 251 549,00
Příjmy celkem 1 547 800,00 557 001,00 2 104 801,00 2 040 352,28
třída 5 - běžné výdaje 1 447 110,00 70 651,00 1 517 761,00 1 183 070,12
třída 6 - kapitálové výdaje 25 000,00 474 500,00 499 500,00 458 856,90
Výdaje celkem 1 472 110,00 545 151,00 2 017 261,00 1 641 927,02
Saldo: příjmy - výdaje 75 690,00 11 850,00 87 540,00 398 425,26
třída 8 – financování pol. 8115 142 310,00 -11 850,00 130 460,00 -312 039,51
splátky úvěrů pol. 8124 -218 000,00 0,00 -218 000,00 -135 436,55
Financování celkem -75 690,00 -11 850,00 -87 540,00 -398 425,26

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů rozpočtu) v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí  na obecním úřadu a zároveň jsou zveřejněny v úplném znění včetně zprávy o výsledku
přezkoumání  hospodaření  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  od  26.3.2018.  Drobná  překročení  a  nenaplnění  příjmů  a výdajů  dle
jednotlivých závazných ukazatelů jsou způsobeny odchylkami v predikci na skutečné příjmy a výdaje u jednotlivých položek příjmů a výdajů –
viz rozbor čerpání rozpočtu k 31.12.2017, který je nedílnou součástí závěrečného účtu.



2) Hospodářská činnost obce

Obec vede od 1. 1.2014 hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

 Odvádění a čištění odpadních vod

Náklady (materiál,  energie,  služby, mzdové náklady)  a výnosy (stočné)  odpovídaly rozpočtovaným hodnotám. Výsledek hospodaření  ČOV
k 31. 12. 2017 činil:          +  13 907,16 Kč zisk.

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Výkaz  rozvaha,  výkaz  zisku  a  ztráty  a  příloha  účetní  závěrky  jsou  dostupné  dálkovým  přístupem  v úplném  znění  na  www.zajezdec.cz  .  
K nahlédnutí jsou rovněž na obecním úřadu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných
vlivů na změny stavů. Při prodeji majetku obec postupuje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění platných předpisů.

Obec v roce 2017 nepřijala úvěr ani neposkytla půjčku.
Obec eviduje majetek ve výši 17 985 072,89 Kč.
Stav běžných účtů k 31. 12. 2017 činí 2 521 560,22 Kč.
Výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2017 činí zisk ve výši + 211 371,33 Kč.
Stav úvěrového účtu (SU 451) přijatého v minulém období k 31. 12. 2017 činí 0,00 Kč (úvěr byl v roce 2017 splacen).

4) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Obec má zřízen Fond oprav ČOV, který je veden na samostatném účtu (SU 236) k 31 12. 2017 činí zůstatek 23 220,00 Kč.

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Obec nemá zřízeny příspěvkové organizace.

6) Hospodaření organizací založených obcí.

Obec nemá založeny organizace.

http://www.zajezdec.cz/


7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 227 549 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován
v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

POSKYTOVATEL ÚČEL ÚZ POLOŽKA ROZPOČET ČERPÁNÍ %
MF prostř. KÚPK dotace na volby do PS PČR 98071 4111 19 749,00 12 897,00 65,30
KÚPK výkon státní správy 4112 57 800,00 57 800,00 100,00
KÚPK dotace POV – demolice č.p. 49 4222 150 000,00 150 000,00 100,00

Celkem 227 549,00 220 697,00 96,98

Z rozpočtu obce byly poskytnuty neinvestiční transfery ve výši 8 681,00 Kč; z toho:

3 000,00 Kč členský příspěvek Mikroregionu Chrudimsko
2 036,00 Kč neinvestiční dar rybářské závody (536) a Obec Řestoky (1 500)
   645,00 Kč členský příspěvek MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko z.s.
3 000,00 Kč (200 Kč Chrudim výstražné SMS; 2 800 Kč Chrast přestupky)

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje dne 22. 2. 2018 ve složení: ing. Ivana Bednaříková,
Eva Baťková. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. => nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
  
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Zájezdci dne 21. 03. 2018.
Zpracovala: Bc. Jana Novotná, účetní obce



Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a se závěrečným účtem obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 - bez výhrad.

Schváleno zastupitelstvem obce dne:

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.3.2018  
Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 26.3.2018
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:


