Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2016

Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2016
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů)

Název:
Sídlo:
Právní forma:
Předmět činnosti:
IČ:
DIČ:
Rozvahový den

Obec Klokočná
Klokočná č. p. 61, 251 64, pošta Mnichovice,
Obec - územně samosprávný celek
stanoveno předpisem 128/2000 Sb.
00472034
není plátce DPH
31. 12. 2016

(1)

Obec hospodařila v roce 2016 podle Rozpočtu schváleného na zasedání dne 21. 12. 2015
usnesením č. U-45-7/2016 s celkovými příjmy 2 765 000, -Kč, celkovými výdaji 4 028 456,Kč a dorovnáním rozpočtu z běžných účtů obce ve výši 1 458 060,- Kč.

(2)

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 1. 12. 2015 do 12. 12. 2015.

(3)

Během roku byl rozpočet navýšen v příjmech o 1 356 146,- Kč na 4 124 146,- Kč a ve výdajích
o 417 127,- Kč na 4 445 583,- Kč.

(4)

Úprava rozpočtu proběhla na základě sedmi rozpočtových opatření.
a) Rozpočtové opatření č. 1 – schváleno na ZO dne 27. 1. 2016
b) Rozpočtové opatření č. 2 – schváleno na ZO dne 23. 3. 2016
c) Rozpočtové opatření č. 3 – schváleno na ZO dne 25. 5. 2016
d) Rozpočtové opatření č. 4 – schváleno na ZO dne 20. 7. 2016
e) Rozpočtové opatření č. 5 – schváleno na ZO dne 21. 9. 2016
f) Rozpočtové opatření č. 6 – schváleno na ZO dne 14. 10. 2016
g) Rozpočtové opatření č. 7 – schváleno na ZO dne 21. 12. 2016
h) Rozpočtové opatření č. 8 – schváleno na ZO dne 25. 1. 2017
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Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Schválený Rozpočtová
rozpočet
opatření
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem po konsolidaci

1 880 000
646 000
0
239 000
2 765 000
1 876 100
2 152 356
4 028 456

652 600
184 553
0
521 993
1 359 146
203 193
213 934
417 127

Upravený
rozpočet
2 532 600
830 553
0
760 993
4 124 146
2 079 293
2 366 290
4 445 583

% plnění k
Plnění k
upravenému
31. 12. 2015
rozpočtu
99%
2 530 568,99
99%
830 209,72
x
0,00
100%
760 993,00
99%
4 121 771,71
98%
2 034 745,02
99%
2 364 829,85
4 399 574,87
99%

SALDO: Příjmy – výdaje

-1 263 456

x

-321 437 -277 803,16

86%

Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Prostředky minulých let

0
0
-1 263 456

x

0
0,00
0
0,00
-321 437 -277 803,16

x
x
86%

1 263 456

x

Financování celkem

x

x

321 437

277 803,16

86 %

(údaje jsou v Kč)
(1)

Daňové příjmy činily 99 % z rozpočtovaných na r. 2016. K drobným změnám došlo na základě
skutečného odvodu a přerozdělování daní, které obecní úřad nemůže ovlivnit.

(2)

Nedaňové příjmy byly plněny na 99%.

(3)

Přijaté dotace – V roce 2016 byly proplaceny dotace ve výši 700.000,- Kč z rozpočtu
Středočeského kraje na rekonstrukci budovy bývalé staré hasičárny, ze které se stal Rodinný
klub Klokajda, 16.993,- Kč tvořily dotace na volby a zbylých 44.000,- Kč tvořily dotace na
provoz obecního úřadu.

(4)

Běžné výdaje byly naplněny na 98% - Struktura opravdu uskutečněných výdajů se v průběhu
roku změnila. Řada plánovaných akcí se neuskutečnila a naopak řada původně neplánovaných
akcí se uskutečnila. Přesně v den „poločasu“ mandátu stávajícího zastupitelstva byl otevřen
rodinný klub Klokajda, který vznikl za ohromného zapojení občanů Klokočné. Na základě
studie proveditelnosti se podařilo najít optimální řešení obecní veřejné kanalizace a následně i
vybrat dodavatele na „Projektovou a inženýrskou činnost za účelem výstavby kanalizace a ČOV
v obci Klokočná“. V tomto roce začal poprvé fungovat svoz biologicky rozložitelného odpadu
– jak svoz biopopelnic, tak i biokontejnerů. Veřejné prostory jsou stále ve výborné kondici –
popelnicová stanoviště byla vždy upravená a uklizená, trávníky vždy pečlivě posekány, po obci
bývala květinová výzdoba. Kolem hřiště u lesa byl zbudován ohradník. Připravilo se mnoho
poutavých kulturních akcí hlavně pro děti, ale i pro dospělé, které přitáhly veřejnost i ze širokého
okolí. Jen malý výčet – Svatohubertské kulinářské slavnosti, Klokočenský klobouk,
Perníčkování, Rozsvěcování vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Sousedská zábava,
představení Miroslava Donutila, … Obec se aktivně zapojila do kulturních programů Ladova
Kraje a jako jedna z mála i výhod tohoto sdružení využívala.
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(5)

Kapitálové výdaje byly hlavně tvořeny investicí do kompletní rekonstrukce budovy bývalé
hasičské zbrojnice ve výši 1.407.000,85,- Kč, doplatkem nové komunální techniky malotraktoru se širokým příslušenstvím ve výši 797 539,- Kč a investičním příspěvkem do
Svazu obcí Region Jih ve výši 157.356,- Kč.

(6)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz
FIN 2-12).

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
(1)

Výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky jsou uvedeny v příloze č. 3.
Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
(1)

Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 1.043.500,- Kč. Rozpis přijatých dotací a
jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Účel
Rekonstrukce nevyužívaného
Sportovního klubu Klokočná a
Středočeský Humanitární
vybudování zázemí pro aktivity
fond - Sociální oblast
maminek s dětmi a dětí do 15 let
věku
Rekonstrukce nevyužívaného
Středočeský Fond rozvoje
Sportovního klubu Klokočná a
obcí a měst - Program
jeho přestavba na rodinné
obnovy venkova
centrum - II. etapa
CELKEM
Poskytovatel

(2)

Položka Rozpočet

Čerpání

%

4222

200 000

200 000

100

4222

500 000

500 000

100

700 000

700 000

100

Ze státního rozpočtu obec obdržela částku 44 000,- Kč jako příspěvek na výkon státní správy
pro rok 2016 a 16 993 jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s volbami do Zastupitelstev
krajů.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
(1)

Přezkoumání hospodaření provedl Bc. Jaroslav Petrák - kontrolor pověřený řízením
přezkoumání a Bc. Petr Venclovský z Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
23. 3. 2017.

(2)

Závěr zprávy – při přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016 byly zjištěny
následující chyby a nedostatky:
a) Obec neúčtovala o oprávkách k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
evidovaném na účtu 018, neboť v Rozvaze k 31. 12. 216 není na účtu 018 ve sloupci korekce
vykázáno.
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b) Náprava chyb a opatření – Při účtování o oprávkách k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku bude postupováno dle platných účetních předpisů. Zodpovědnou
osobou za toto opatření je účetní obce s termínem nápravy ihned.
c) Obec účtovala o převodu hospodářského výsledku za rok 2015 účetním dokladem č.
610009 ze dne 30. 6. 2016, správně mělo být účtováno k datu schválení účetní závěrky
zastupitelstvem obce – 25. 5. 2016.
d) Náprava chyb a opatření – Při účtování o převodu hospodářského výsledku za
předcházející rok bude postupováno dle platných právních předpisů. Zodpovědnou osobou
za toto opatření je účetní obce s termínem nápravy ihned.
e) Zastupitelstvo obce pošle zprávu o schválení převodu hospodářského výsledku za předchozí
rok účetnímu obce mailem do 5 pracovních dní po schválení. Zodpovědnou osobou za toto
opatření je předseda finančního výboru obce s termínem nápravy ihned.
f) Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Obec nezveřejnila
na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření Smlouvu o dílo č. 01/2016 – Stavební
úpravy objektu čp. 62 Klokočná – II. Etapa uzavřenou s Pavlem Motuzem, cena díla Kč
623 739,- Kč bez DPH.
g) Náprava chyb a opatření – Smlouva o dílo č. 01/2016 – Stavební úpravy objektu čp. 62
Klokočná – II. Etapa byla zveřejněna na profilu zadavatele. Do budoucna bude
dokumentace týkající se veřejných zakázek uveřejňována na profilu zadavatele dle platných
právních předpisů. Zodpovědnou osobou za toto opatření je předseda finančního výboru
obce s termínem nápravy ihned.
(3)

Další chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání již byly napraveny. (§ 10 odst. 3 písm.
a), zákona č. 420/2004 Sb.)

(4)

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

(5)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016 je
uvedeno v příloze 1 k závěrečnému účtu.

Vedení účetnictví
(1)

Obec Klokočná zpracovává účetnictví programem TRIADA a vede účetnictví v plném rozsahu.

(2)

Obec Klokočná v roce 2016 neprovozovala hospodářskou činnost a nebyla plátcem DPH.

(3)

Obec Klokočná v roce 2016 neměla vytvořen žádný fond.

(4)

Obec Klokočná nemá zřízenou příspěvkovou organizaci.
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V Klokočné dne 9. 5. 2017

Vypracovala: Blanka Habrmanová

Předkládá starosta obce: Ing. Miloslav Rovný

Příloha:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016
2. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce za rok 2016 (výkaz FIN 2-12 za 12/2016)
3. Rozvaha 12/2016,Výkaz zisků a ztrát 12/2016, Příloha 12/2016
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