Návrh závěrečného účtu
2017

Počáteční stav
Příjmy
Výdaje
Celkem
Splátka úvěru (8124) Proplacení Fa z úvěru (8123) +

Zůstatek 31.12.2017
Zůstatek ČS a.s.
Zůstatek ČNB

1.581.184,61
18.437.724,36
14.891.878,18
5.127.030,79
924.360,00
0,00
4.202.670,79
3.966.338,12
236.332,67

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KOLEŠOVICE ZA ROK 2017
Rozpočet obce Kolešovice na rok 2017 byl projednán a schválen dne 28.03.2017 na veřejném
zasedání zastupitelstva obce Kolešovice. Před schválením byl řádně vyvěšen na úřední desce,
včetně vyvěšení na www.kolesovice.cz. Před schválením řádného rozpočtu bylo přijato
rozpočtové provizorium.
Rozpočet byl sestaven jako schodkový. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 16.402.375,00 Kč,
výdaje 18.402.375,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1.581.184,00 Kč byl pokryt
přebytkem hospodaření z předcházejících období.
Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2017
Zůstatek na účtech k 31.12.2017 činí 4.202.670,79 Kč.
Z toho zůstatek na běžném účtu vedeném ČS a.s. 3.966.338,12 Kč a zůstatek na účtu vedeném
ČNB 236.332,67 Kč.
Plnění příjmů a výdajů
Obec Kolešovice hospodařila v roce 2017 dle schváleného rozpočtu, který byl
navržen jako schodkový, s celkovými příjmy a výdaji ve výši 18 289 155,- Kč.
Schodek ve výši 1 581 184,- Kč byl kryt přebytkem hospodaření z předchozího
rozpočtového období ve výši 1 581 184,- Kč. Výrazný neplánovaný příjem ve výši
515 442,- Kč, který se objevil v rozpočtu obce, byla státní dotace pro ZŠ a MŠ
Kolešovice na tzv. šablony. O tuto částku byly navýšeny i výdaje obce. Tyto
finanční prostředky obec prakticky pouze převedla ze státního rozpočtu do rozpočtu
školy. Obec v roce 2017 neměla neplánované výdaje. Předpokládaný příjem z RUD,
po mnoha předchozích letech, byl ve skutečnosti vyšší o 557 710,- Kč. Na této
skutečnosti se výrazně pozitivně projevil hospodářský růst české ekonomiky.
Skutečné celkové příjmy obce, i vzhledem k výše uvedenému, byly vyšší o 1 729
504,- Kč než plánované. Skutečné výdaje byly oproti plánovaným o 2 472 917,- Kč
nižší. Důvodem nižších výdajů byla např. vyšší vratka DPH, nižší náklady na VPP,
kulturu, odpady, komunikace a opravy přesunuté na další rok. Na podrozvahový
účet byla na základě ROPD z OPŽP zaúčtována částka 36 364 113,39 Kč jako
dotace na výstavbu vodovodu pro Kolešovice, Heřmanov a Zderaz.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
přezkoumal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly, ve dne ch
13.11.2017 a 18.04.2018 hospodaření obce. Závěrečné zjištění z přezkoumání:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které již byly napraveny.
Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Kolešovice je
přílohou závěrečného účtu.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017, zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření, výkaz FIN 2-12M o plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz
zisku a ztráty, finanční vypořádání dotací jsou nedílnou součástí závěrečného účtu a
jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři obce Kolešovice.

Martin Dvořák
starosta obce

Přílohy:
- Výkaz FIN 2-12M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
- Vypořádání dotací
- Souhrnná sestava závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Kolešovice byl zveřejněn na úřední a elektronické
desce obce Kolešovice.
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