Závěrečný účet obce Vodslivy za rok 2016
Zastupitelstvo obce pro rok 2016 schválilo rozpočet 29.12.2015.
Schválený rozpočet
Saldo příjmů a výdajů

0

Rozpočet po změnách
838,91

v tis. Kč
Skutečnost
939,47

Obec v roce 2016 plánovala vyrovnaný rozpočet. Skutečné hospodaření obce bylo ke
dni 31.12.2016 uzavřeno kladným saldem ve výši 939,47 tis.Kč.

Přehled základních druhů příjmů a výdajů obce
a o finančních položkách
v tis. Kč
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
po konsolidaci
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
po konsolidaci

-

Schválený
rozpočet
1 101,00
142,50
0
0
1 243,50

Rozpočet po
změnách
1 393,80
272,47
8,20
52,15
1 571,00

Skutečnost
1 395,79
270,72
8,20
52,15
1 571,22

885,50
358,00
1 243,50

887,70
0
887,70

787,40
0
787,40

Podrobný rozpočet obce v členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M.
Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2016 změnu rozpočtu celkem 4 rozpočtovými
opatřeními. Změny se v příjmové části rozpočtu týkaly přijatých daňových příjmů, ve
výdajové části došlo ke snížení, neboť se nepokračovalo v přestavbě obecního domu.

Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu
Příjmy:
položka
1111
1121
1211
1511
1032

v tis. Kč
o 55
o 79
o 30
o 69
o 133

Navýšení daně ze záv.činnosti
Navýšení daně z příj.práv.osob
Navýšení daně z přidané hodnoty
Navýšení daně z nemovitosti
Navýšení – prodej dřeva

Výdaje:
paragraf
6171 Snížení – DHDM
3639 Snížení – přestavba obecního domu

paragraf

v tis. Kč
o
40
o 358

Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovali v roce 2016
v tis. Kč
V průběhu roku nebyly realizovány žádné významné akce

položka
4111

Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2016 a jejich čerpání
skutečnost
čerpání
v tis. Kč
v tis. Kč
Dotace - volby

8,15

8,15

Kromě dotace na výkon státní správy a na volby nebyla přijata žádná dotace.
Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce
Podrobně je uvedeno v příloze č.2 - Rozvaha Obce Úč OÚPO 3 -02
Peněžní prostředky
Celkem běžné účty
Běžný účet ČS
Běžný účet ČNB
Účet ČS - dividendy
Ostatní běžné účty
Pohledávky
zálohy provozní (el.energie, )
pohledávky za rozpočtové příjmy
odběratelé
nákl.příštích období
dohadné položky

v tis. Kč
4 265,71
3 931,92
271,09
27,91
34,79
72,26
34,62
32,27
4,45
0,92
0

Závazky
krátkodobé závazky
zaměstnanci
Instituce SZ a ZP
ostatní daně a poplatky
Dohadné položky

95,44
1,92
22,07
6,93
40,72
23,80

II. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi
Obec je členem 2 svazků obcí.
Benebus - který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti.
Příspěvek obce na činnost svazku činil v roce 2016 částku 19,10 tis.Kč. Jiný majetek obec
do svazku nevložila.
Chopos - v roce 2016 obec poskytla svazku členský příspěvek a přísp.na propagaci .
ve výši 26,85 tis. Kč.
V roce 2015 uzavřela obec Smlouvu o sdružení prostředků s obcí Ostředek o
zabezpečení požární ochrany. Smlouva byla uzavřena od září 2016 a obec poskytla příspěvek
na činnost ve výši 20,00 tis.Kč.

III. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření
Středočeský kraj
Krajský úřad - odbor kontroly
Zborovská 11, Praha 5.
Závěr:
Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
( § 10 odst.3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)
Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opratření
k nápravě chyb a nedostatků. Zpráva byla podána před schválením Zavěrečného účtu obce
za rok 2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je přílohou č.3

V. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2016 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo zastupitelstvo v průběhu roku.
Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny nedostatky – porušení předpisů.
Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb.,
v platném znění, za rok 2016 souhlasit s výhradou.
Zastupitelstvo obce přijalo nápravné opatření, aby při plnění opatření k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků bylo postupováno podle zákona č. 420/2004 Sb.
Přílohy k Závěrečnému účtu obce ( Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce) jsou k nahlédnutí
na obecním úřadě.
Závěrečný účet byl schválen s výhradou na jednání zastupitelstva dne 28.4.2017
Ve Vodslivech

Vyhotovila: Jana Kofroňová

dne 28.4.2017
Jiří Chlumský
starosta obce

