Zavěrečný

účet

2016

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

Zůstatek

31.12.2016

Zůstatek ČNB
Zůstatek BÚ

1.867.943,67
17.705.009,79
17.067.408,85
2.505.544,61
924.360,00
0,00
1.581.184,61
1.579.430,34
1.754,27

Vyvěšeno:
Sejmuto:
včetně vyvěšení na www.kolesovice.cz
PŘÍLOHY:
 rozdělení dle organizací
 finanční vztahy k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
 finanční vztahy ke státnímu rozpočtu
 meziroční srovnání
 plnění příjmů a výdajů
 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
(přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Kolešovice)

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOLEŠOVICE ZA ROK 2016
Rozpočet obce Kolešovice na rok 2016 byl projednán a schválen dne 22.03.2016 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 15.582.017,00
Kč, výdaje 17.449.960,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1.867.943,00 Kč byl
pokryt přebytkem hospodaření z předcházejících období.
Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2016
Zůstatek na účtech k 31.12.2016 činí 1.581.184,61 Kč.
Z toho zůstatek na běžném účtu vedeném ČS a.s. 1.579.430,34 Kč a zůstatek na účtu
vedeném ČNB 1.754,27 Kč.
Plnění příjmů a výdajů
Obec Kolešovice hospodařila v roce 2016 dle schváleného rozpočtu, který byl navržen
jako schodkový, s celkovými příjmy a výdaji ve výši 17 449 960,- Kč. Schodek ve výši 1
867 943,- Kč byl kryt přebytkem hospodaření z předchozího rozpočtového období ve výši
1 867 943,- Kč. Výrazný neplánovaný příjem ve výši 1 640 000,- Kč obdržela obec
prostřednictvím smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci sociálního zařízení v
budovách Základní školy Kolešovice, která byla uzavřena se Středočeským krajem. v
tomto roce obec obdržela finanční podporu ve výši 75% dotace. Zbylých 25% dotace
obdrží obec po závěrečném vyhodnocení akce v roce 2017. V souvislosti s neplánovaným
příjmem (dotace od Stč. kraje) měla obec neplánované výdaje ve výši 3 161 030,- Kč.
Tento výdaj byl použit na rekonstrukci sociálních zařízení v budovách ZŠ a rekonstrukci
a modernizaci topného systému v budově ZŠ č.p. 235. Rozdíl mezi obdrženým podílem
75% dotace ve výši 1 237 434,- Kč a neplánovaným výdajem ve výši
3 161 030,- Kč činil 1 923 596,- Kč a byl kryt z rozpočtových prostředků obce, které byly
převedeny z jiných paragrafů schválenými rozpočtovými změnami.
Předpokládaný
příjem daňových příjmů z RUD nebyl naplněn o 159 887,- Kč. Na této skutečnosti se
výrazně negativně projevil propad v předpokládaném výběru DPH ve výši 374 242,- Kč
(predikováno státním rozpočtem), který byl způsoben přeplaceným účtem na PBÚ 1628
t.j. převod DPFO z výnosu do rozpočtu obcí 30% ve výši 225 727,- Kč. O tuto částku byl
snížen příjem obce z DPH. Propad příjmů z DPH má do rozpočtu obce poměrně velký
negativní vliv. Bylo by tedy žádoucí upravit stávající legislativu v oblasti daňových
zákonů takovým způsobem, aby rozpočty obcí nebyly v takovémto rozsahu negativně
ovlivňovány.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
přezkoumal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly, ve dnech
8.11.2016 a 17.3.2017 hospodaření obce. Závěrečné zjištění z přezkoumání: nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Kolešovice je přílohou
závěrečného účtu.
Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2016, 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 Obecního úřadu Kolešovice.

Martin Dvořák, v.r.
starosta obce

Přílohy:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
2. Výkaz FIN-12, rozvaha, výkaz zisku a ztráty
3. Vypořádání dotace

Vyvěšeno dne:
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