NÁVRH Závěrečného účtu Obce Senohraby za rok 2017
Legislativa:
- Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů.
- Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce nejpozději do
30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků, pokud
jsou zjištěny.
- Závěrečný účet musí být nejméně 15 dní předem zveřejněn, aby se občané
mohli k němu vyjádřit.
- Projednání závěrečného účtu se uzavře vyjádřením: "souhlas bez výhrad"
nebo "s výhradami".
Závěrečný účet obsahuje:
- Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
skladby.
- Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí , státním fondům, Národnímu fondu a jiným
rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
- Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánech územního samosprávného celku .
- Návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku musí být vhodným
způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním
v zastupitelstvu územního samosprávného celku .

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 v Kč
_______________Schválený rozpočet __Upravený rozpočet ___Skutečnost
Daňové příjmy

12 716 000,00 Kč

15 844 508,36 Kč

Nedaňové příjmy 1 037 000,00 Kč

950 170,35 Kč

15 799 861,47 Kč
933 408,85 Kč

Kapitálové příjmy

475 000,00 Kč

290 265,65 Kč

300 650,00 Kč

Přijaté dotace

165 000,00 Kč

1 076 549,20 Kč

1 076 549,20 Kč

Příjmy celkem

14 393 000,00 Kč

18 161 493,56 Kč
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18 110 469,52 Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

12 040 600,00 Kč

18 077 868,20 Kč

17 814 118,19 Kč

2 352 400,00 Kč

3 107 241,00 Kč

3 055 135,50 Kč

14 393 000,00 Kč

21 185 109,20 Kč

20 869 253,69 Kč

Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky
a paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze č. 1, včetně schváleného
rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti-výkaz Fin 2-12 M. Rozpočet na rok
2017 byl schválen jako vyrovnaný,ale provedením rozpočtových opatření byl
upraven jako schodkový a tak byl také uzavřen. Schodek rozpočtu byl uhrazen
z přebytku minulých let.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.5.2013 přijalo usnesení č.04/03/2013
ve kterém pověřuje starostu obce ke schválení rozpočtového opatření k 31.12.20XX
před odesláním výkazu FIN 2-12 za daný rok do CSÚIS. Následně je rozpočtové
opatření schváleno(vzato na vědomí) na nejbližším zasedání ZO.

Stav majetku k 31.12.2017
031 – Pozemky

14 838 706,90 Kč

021 - Budovy,haly stavby

136 446 047,66 Kč

022 - Movité věci,soubory movitých věcí

5 777 009,00 Kč

028 – Drobný majetek

3 515 341,89 Kč

Stav běžného účtu k 31.12.2017

14 195 887,49 Kč

Stav pokladny k 31.12.2017

0,00 Kč

321 – Závazky z obchodních vztahů

513 064,61 Kč

042 – Nedokončený dlouhodobý majetek

2 128 168,80 Kč

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
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2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
4112 – Souhrnný dotační vztah -státní správa
Poskytovatel : Středočeský kraj
rozpočet 180 800,00 Kč

čerpání 180 800,00 Kč

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

4116 – UZ – 14004 Neinvestiční dotace – Výdaje jednotek SDH v požární ochraně
Poskytovatel : Středočeský kraj
Rozpočet 226 901,00 Kč

čerpání

226 901,00 Kč

Dotace byla řádně vyúčtována a vypořádána.

4122 – UZ – 93 – Neinvestiční dotace – Obnova dýchacích přístrojů SDH
Poskytovatel : Středočeský kraj
Rozpočet 199 300,00 Kč

čerpání

199 300,00 Kč

Dotace byla řádně vyúčtována a vypořádána.

4111 - UZ – 98071 – Neinvestiční dotace – Volby do PS ČR 2017
Poskytovatel : Středočeský kraj
Rozpočet 18 226,00 Kč

čerpání

11 383,00 Kč

Dotace byla řádně vyúčtována a vypořádána.
Vratka nevyčerpané dotace byla vrácena na účet KÚSK dne 23.11.2017 ve výši 6 843,00 Kč

4116 – UZ – 33063 – Neinvestiční dotace – Šablony EU
Poskytovatel : Středočeský kraj ; Příjemce Základní škola Senohraby
Rozpočet 444 565,20 Kč

čerpání

444 565,20 Kč
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Průtoková dotace – obec pouze přijme a následně odesílá své PO. Zúčtování a vypořádání
provádí PO.
Dotace byla v plné výši převedena na účet Základní školy Senohraby dne 6.10.2017

4122 – UZ – 93 – Neinvestiční dotace – Fond sportu a volného času
Poskytovatel : Středočeský kraj ; Příjemce Základní škola Senohraby
Rozpočet 13 600,00 Kč

čerpání

13 600,00 Kč

Průtoková dotace – obec pouze přijme a následně odesílá své PO. Zúčtování a vypořádání
provádí PO.
Dotace byla v plné výši převedena na účet Základní školy Senohraby dne 23.11.2017

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje Praha,
kontrolní oddělení dne 01.06.2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce .
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Závěr zprávy:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

4) Hospodaření organizačních složek ÚSC
Obecní knihovna (3314) v hlavní činnosti obce – příjmy z čtenářských
poplatků a výdaje
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (5512) v hlavní činnosti obce – nemá
žádné příjmy, jen výdaje
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6)Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC
Základní škola a Mateřská škola Senohraby, okres Praha východ, příspěvková organizace
Příspěvková organizace v roce 2017 hospodařila se zlepšeným hospodářským
výsledkem ve výši 91 812,46 Kč.
Příjmy celkem z hlavní činnosti :

11 218 449,57 Kč

Z toho : Neinvestiční příspěvek obec

800 000,00 Kč

Neinvestiční příspěvek kraj – mzdy

8 732 453,00 Kč

Neinvestiční dotace kraj – vzdělávání

388 741,63 Kč

Ostatní činnost(MŠ,ŠJ,ŠD)

1 251 400,00 Kč

Čerpání fondů

45 641,00 Kč

Úroky

213,94 Kč

Výdaje celkem z hlavní činnosti:

11 131 957,11 Kč

Z toho: Náklady spojené se zaměstnanci

8 909 002,54 Kč

Odpisy majetku

68 261,00 Kč

Ostatní náklady spojené s provozem

2 154 693,57 Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti

86 492,46 Kč

PO provozuje hospodářskou činnost (poskytování stravování, kroužky).
Příjem z hospodářské činnosti :

185 296,00 Kč

Výdaje z hospodářské činnosti:

179 976,00 Kč

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti :

5 320,00 Kč

Zastupitelstvo obce Senohraby schválilo na svém zasedání dne 14.12.2016, usnesením
č.14/04/2016 příspěvek na provoz ve výši 800 000,00 Kč.
PO platí ze svého rozpočtu (tvoří jej příspěvek na provoz od obce a příspěvek MŠMT
prostřednictvím KÚ Středočeského kraje na platy zaměstnanců ZŠ a MŠ) běžné
výdaje. Provozní výdaje za energie a telefony platí obec ze svého rozpočtu.
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7) Členství ve spolcích, dobrovolných svazcích obcí (DSO)
Obec Senohraby je členem:
-

DSO Ladův kraj se sídlem v Říčanech. Členský příspěvek pro rok 2017 byl

29 375,00 Kč. Rozpočet a Závěrečný účet DSO je vyvěšován a schvalován samostatně,
nezávisle na rozpočtu obce.
- DSO Vodovodní přivaděč Javorník se sídlem v Benešově. Majetkový podíl obce
činí 2 138 013,44 Kč. Rozpočet a Závěrečný účet DSO je vyvěšován a schvalován
samostatně, nezávisle na rozpočtu obce.

Sestavila: Sovová

Dne 01.06.2018

Přílohy:
-Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2017
-Rozvaha obce Senohraby k 31.12.2017
-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
-Výkaz zisků a ztráty obce Senohraby k 31.12.2017
-Příloha obce Senohraby k 31.12.2017
-Inventarizační zpráva obce Senohraby k 31.12.2017
- Rozvaha ZŠ a MŠ Senohraby k 31.12.2017
- Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠ Senohraby k 31.12.2017
- Příloha ZŠ a MŠ Senohraby k 31.12.2017
Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
bez výhrad.

Ing.Jana Svašková – starostka, v.r.
Vyvěšeno : 01.06.2018

Sejmuto : 18.06.2018
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