OBEC Vejvanovice
Závěrečný účet obce za rok 2016
V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů dle § 17, předkládá zastupitelstvo Obce Vejvanovice k projednání závěrečný
účet obce za rok 2016

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
Schválený rozpočet
Daňové příjmy

Upravený rozpočet

Skutečnost

3 509 000,00

3 913 500,00

3 883 711,57

81 000,00

228 000,00

324 793,50

400 000,00

400 000,00

58 500,00

178 400,00

178 400,00

Příjmy celkem

3 648 500,00

4 719 900,00

4 786 905,07

Příjmy po konsolidaci

3 648 500,00

4 719 900,00

4 786 905,07

Běžné výdaje

3 330 500,00

4 202 400,00

3 891 025,21

318 000,00

508 000,00

477 646,84

Výdaje celkem

3 648 500,00

4 710 400,00

4 338 672,05

Výdaje po konsolidaci

3 648 500,00

4 710 400,00

4 338 672,05

Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace - transfery

Kapitálové výdaje

Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové sklady v členění na položky a paragrafy.
Celkové hospodaření je rozepsáno včetně schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti
ve výkazu Fin 2-12 M, který je uložen na obecním úřade s možností nahlédnutí a po dobu 15 dnů
vyvěšen i způsobem umožňující dálkový přístup.
Rozpočet a rozpočtová opatření :
Rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný
Příjmy :
3 648 500,00
Výdaje :
3 648 500,00
Splátky úvěru: - 121 200,- Kč
V roce 2016 byla přijata celkem 4 rozpočtová opatření, která byla řádně schválena OZ.
Konečný rozpočet po těchto změnách :
Příjmy :
4 719 900,00
Výdaje :
3 710 400,00
Splátky úvěru : -121 200,00

2)

Údaje o hospodaření s majetkem - je veden na majetkových účtech – 018, 019, 022,
028, 031, 069, v případě pořízení na 042,041 - viz výkaz Rozvaha k 31.12.2015.
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví § 29, 30 byla provedena inventarizace
veškerého majetku k 31.12.2016. Při nakládání s majetkem je postupováno v souladu se zákonem o
obcích.
Stav běžného účtu k 31.12.2016 účet 231 Základní běžný účet 2 498 004,33 Kč
Stav pokladna k 31.12.2016 - účet 261

9 168,00 Kč

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
Obec nemá zřízeny žádné fondy.
Stav přijatého dlouhodobého úvěru k 31.12.2016 - účet 451 – Přijaté úvěry ve výši 1 166 484,00 Kč
HV za rok 2016 dle výkazu zisku a ztráty ve výši 729 496,14 Kč. Po schválení účetní závěrky bude
převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

3) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Roční účetní závěrky příspěvkové organizace – Základní škola Vejvanovice – včetně všech
zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na obecním úřadě. Byla provedena veřejnoprávní
kontrola. Z rozpočtu obce byla této příspěvkové organizaci poskytnuta dotace na provoz
490 000,00 Kč.
Výsledek hospodaření k 31.12.2016 dle výkazu zisku a ztráty ve výši 16 944,69 Kč. Bylo
požádáno o přerozdělení do fondů a to do fondu odměn ve výši 9 000,00 Kč a do rezervního fondu
ve výši 7 944,69 Kč.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Položka
4111
Položka
4112
Položka
4122

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR - volby
do zastupitelstev krajů
Výkon státní správy a příspěvek na školství

19 900, 00 Kč

Neinvestiční dotace od KrÚ

100 000,-Kč

58 500,00 Kč

Všechny přijaté dotace byly v souladu s podmínkami řádně a včas čerpány a ke stanoveným
termínům vyúčtovány.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Pardubického kraje , finanční odbor , oddělení
přezkumu hospodaření dne 15.3.2017 viz zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2016.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb,. o přezkoumání hospodaření
územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy : nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Sestavila : Eva Baťková
Dne : 2.5.2017

Roman K u b í k
starosta obce

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce , závěrečný účet obce za rok 2014 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a uzavírá vyjádřením souhlas s
celoročním hospodařením , a to bez výhrad.

Vyvěšeno:
Sejmuto :
Schváleno na OZ dne :
Vyvěšeno a sejmuto ve stejném termínu způsobem umožňující dálkový přístup v úplném
znění v soulad s § 17 zákona 250/2000 Sb., v platném znění, tzn. včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření a výkazu FIN 2 12 M k 31.12.2016 v členění příjmů a výdajů dle rozpočtové
skladby.

