Návrh závěrečného účtu obce Hostěradice za rok 2017
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017.
Příjmy
RO po konsolidaci 27.192.600 Kč, příjem byl 28.485.444,24 Kč,tj.plnění na 104,75 %.
Rekapitulace příjmů
Tř.1Daňové příjmy
Tř.2Nedaňové příjmy
Tř.3Kapitálové příjmy
Tř.4 Přijaté transfery
Příjmy celkem

RO
20.977.300
1.336.400
2.311.100
2.567.800
27.192.600

Výsledek
22.287.685,40
1.318.959,24
2.311.080,00
3.953.912,96
29.871.637,60

Plnění v %
106,25
98,69
100,00
153,98
109,85

Příjmy po konsolidaci

27.192.600

28.485.444,24

104,75

Výdaje
RO po konsolidaci 40.993.000 Kč, výdaje byly 30.527.767,26 Kč, tj. plnění na 74,47 %.
Rekapitulace výdajů
Tř.5 Běžné výdaje
Tř.6 Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Výdaje po konsolidaci
Tř.8 Financování

RO
20.042.200
20.950.800
40.993.000
40.993.000
13.800.400

Výsledek
18.142.575,30
13.771.385,32
31.913.960,62
30.527.767,26
2.042.323,02

Plnění v %
90,52
65,73
77,85
74,47
14,80

Rozpočet na rok 2017
Rozpočet obce byl schválen 27.3.2017 ve výši 38.704.100 Kč.
Rozpočet byl zveřejněn obvyklým způsobem.V roce 2017 bylo deset rozpočtových opatření.

Zůstatky k 31.12.2017 u peněžních ústavů
ZBÚ Komerční banka a.s.
-„-,sociální fond obce
Č.Spořitelna a.s.Znojmo
ČSOB a.s.Třebíč-spořící účet

1.019.741,77 Kč
30.933,89 Kč
20.838,79 Kč
2.532.095,22Kč

ČSOB a.s.Třebíč-běžný účet
ČSOB a.s.Třebíč-běžný účet
ČNB Brno
Celkem

7.566.488,89Kč
559.982,43Kč
92.548,51Kč
11.822.629,50 Kč

Splátky úvěrů-zůstatky k 31.12.2017
ČSOB a.s.-Inž.sítě na DS

2.505.565 Kč

Výsledek hospodaření
Výnosy
Náklady

7.124.612,48 Kč
28.227.932,85 Kč
21.103.320,37 Kč

Účelové dotace
UZ 13101/VPP/ 357.094 Kč
UZ 13013/VPP/100.160 Kč.
UZ 98071/Dotace na volby do PS parlamentu ČR/ 24.091 Kč
UZ 14004/Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 30.543 Kč.
UZ 15974 Investiční dotace ex post na informační systém ve výši 1.280.717,20 Kč
/Bezdrátový rozhlas/
UZ 33063 Průtoková dotace MŠ a ZŠ ve výši 440.714,40 Kč, byla převedena v plné výši.
Dotace a příspěvky
Dotace na výkon státní správy (pol.4112):309.400 Kč.
Jedná se o neinvestiční dotaci ze SR/výkon st. správy a na školství/
Příspěvek od Mikroregionu byl ve výši 25 tis. Kč na pořádání akce noční závody
hasičů.
Z národních fondů obec nečerpala žádné prostředky.
Kapitálové příjmy
Za prodej pozemků v roce 2017 obec obdržela 2.311.080 Kč
Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje obce:
Dopravní značení bylo vybudováno za 207.527 Kč.
Vybudování vrtu s úpravnou vody bylo v roce 2017 za 5.428.278,60 Kč.

Za nové chodníky po obci bylo proinvestováno 1.443.722 Kč.
Za informační zařízení-bezdrátový rozhlas byly výdaje v roce 2017 1.795.410 Kč.
Výdaje na zateplení ZŠ byly 54.450 Kč /administrace VŘ/.
Za stavební práce /F:Ryšavý/ v lokalitě Dolní Stávání bylo uhrazeno 4.575.964 Kč.
Za podklady pro projekt IS DS II. část byly výdaje 29.040 Kč.
Dokončení čekárny u lomu bylo za 20.427 Kč.
Výdaje úroky z úvěru na DS výdaje byly 184.969,72 Kč.
Pozemky byly zakoupeny za 16.290 Kč.
Inventarizace majetku
Inventarizace byla provedena na základě příkazu starosty č.1/2017 ze dne 13.12.2017
ke dni 31.12.2017.
Byla podložena inventarizačními soupisy majetku, dokladová inventarizace soupisy
pohledávek a závazků.
Byl porovnán stav fyzický se stavem účetním. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Vedení účetnictví
Obec účtovala v roce 2017 v plném rozsahu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění a právními předpisy vydanými k jeho provedení.
Obec je zřizovatelem tří příspěvkových organizací:
1/Mateřská škola Hostěradice, příspěvková organizace
Příspěvek od zřizovatele byl v roce 2017 426.000 Kč, byl vyčerpán v plné výši.
V roce 2017 žádný úvěr MŠ nečerpala. Výsledek hospodaření 45.328,28 Kč.
2/Základní škola Hostěradice, příspěvková organizace
Příspěvek na provoz byl v roce 2017 1.654 000Kč,byl vyčerpán v plné výši.
V roce 2017 žádný úvěr ZŠ nečerpala. Hospodářský výsledek je přebytek ve výši 8.321,87 Kč
v hlavní činnosti, ve vedlejší činnosti 36.341,93 Kč.
3/Technické služby Hostěradice, příspěvková organizace
Příspěvek na provoz byl v roce 2017 500.000 Kč, byl vyčerpán v plné výši.
V roce 2017 žádný úvěr TS p.o. nečerpaly.Výsledek hospodaření je – 1.507,39 Kč v hlavní
činnosti a 2.424,87 Kč v hospodářské činnosti.
U těchto organizací byly provedeny celkem 3 kontroly věcné a formální správnosti,
účetnictví a účetních výkazů.
Fondy
Obec má pouze sociální fond obce.
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a zásadami pro čerpání fondu.

Hospodářská činnost obce
Obec nemá zřízenou hospodářskou činnost.
Přílohy
Zpráva o přezkumu hospodaření obce Hostěradice za rok 2017.
Výkazy Fin 2-12 o plnění rozpočtu, Rozvaha, Příloha,Výkaz zisku a ztráty
Veškeré tyto přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ denně po dobu vyvěšení návrhu
závěrečného účtu.
Návrh Závěrečného účtu obce Hostěradice je zveřejněn na www.obechosteradice.cz do
doby schválení závěrečného účtu. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři úřadu u
ekonomky v době úředních hodin.
Vyvěšeno:
Schváleno:

Bc.Marek Šeiner
starosta obce

