Závěrečný účet 2017 obce Kladruby - návrh
který bude projednán na zasedání zastupitelstva obce na Obecním úřadě v Kladrubech
Ukazatel rozpočtu

2016

2017

v tis.Kč

upr. rozpočet

skutečnost

upr. rozpočet

skutečnost

Příjmy po konsolidaci

2.769

2.753

2.965

2.913

Výdaje po konsolidaci

2.947

2.514

2.560

2.208

Saldo-HV po konsolidaci

-177

238

404

704

2.
Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.
Počet provedených rozpočtových opatření 12.
Objem RO v příjmech 1.106.856,- Kč a objem RO ve výdajích 701.965,14 Kč.
Nejvýznačnější rozpočtová změna na straně příjmů byla způsobena dotacemi na stavební
úpravy šaten a veřejných WC na hřišti a restaurátorské práce v kapli Nejsvětější Trojice Boží.
Na straně výdajů výše uvedené akce.
3.
Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci
Vzniklý přebytek 704.996,19 Kč
Zůstatek na všech účtech celkem Kč
2.397.582,41
z toho na ZBÚ Kč
1.803.467,24
z toho na účtu ČNB Kč
594.115,17
4.
Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky
fondů).
Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje.
5.

Přehled dotací přijatých

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017
UZ
13013
98071

Označení účelové dotace
Dotace na VPP (Operační program
Zaměstnanost)
Dotace na volby (Výdaje spojené s volbami
do Senátu a zastupitelstva kraje)

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

213.396

215.369,91

0

22.000

21.412

588

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017
UZ

Označení účelové dotace

711

Stavební úpravy šatny a veřejné WC

457

Movité kulturní dědictví

14004

Příspěvek na Jednotku SDH obce

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

220.000

220.000

0

75.000

75.000

0

6.400

6.400

0

6.

Přehled dotací (příspěvků) poskytnutých

Příjemce

účel

Svazek pro obnovu venkova

Členský příspěvek

Svazek měst a obcí okresu Členský příspěvek
Strakonice
Obec Volenice

Vyúčtování ZŠ a MŠ

Svazek
Pootaví

obcí

středního Členský příspěvek

Svazek
Pootaví

obcí

středního Členský příspěvek

Hodnota
2.000

Položka
5329
5329

1.000
21.450

5321
5329

6.932
5329
3.300

7.
Dary občanům
Obec Kladruby na základě rozhodnutí zastupitelstva poskytuje dary občanům. Zástupci obce
během roku navštěvují občany, kteří slaví svá životní jubilea 50 let, 55 let,……

Přezkoumání hospodaření obce
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 42, je obec povinna
dát přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Obec Kladruby požádala
o přezkoumání svého hospodaření na základě tohoto zákona Krajský úřad Jihočeského kraje.
Kontrolou bylo provedeno ověření hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, včetně
dodržování rozpočtových vztahů ke státnímu rozpočtu, závěrečný účet obce, hospodaření
obce podle rozpočtu na rok 2017, čerpání účelových prostředků, ověření úplného
a průkazného vedení účetnictví a jeho správnost, zpracování vnitřních organizačních směrnic,
inventarizace majetku a závazků obce, porovnání stavu bankovních účtů v rozvaze se zůstatky
oznámenými bankovními ústavy, činnost zastupitelstva a kontrolního a finančního výboru.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 29.3.2018 pro období 1.1.2017 – 31.12.2017
pracovníkem Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkumu a
metodiky hospodaření obcí, kde je také uložen jeden stejnopis zápisu z této kontroly.
Na základě provedených kontrol a zjištění v oblasti účetnictví a vedení evidence obce za rok
2017 hodnotí, že při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Územní celek nedodržel postup
tvorby opravných položek k pohledávkám, když u pohledávek z místních poplatků (poplatek
za svoz, shromažďování, … komunálních odpadů, poplatek za psa) po splatnosti déle než 90
dnů neúčtovala účetní jednotka o tvorbě opravných položek. Chyba byla napravena účetním
dokladem č. 1803-000047 ze dne 31.3.2018.
Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce zastupitelstvo schvaluje, a to nejdéle
do 30. června následujícího roku.

Zpráva o práci finančního a kontrolního výboru
V obci Kladruby jsou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zřízeny dva tříčlenné výbory, a to kontrolní a finanční.
Náplní finančního výboru je kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Provádí průběžnou finanční kontrolu.
Dále se např. vyjadřuje k rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce, provádí kontrolu
pokladny a další.
Náplní kontrolního výboru je kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce, plnění dalších
kontrolních úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Provádí následnou finanční kontrolu.
Dále např. provádí kontrolu evidence a zveřejňování obecně závazných vyhlášek obce,
projednává vnitřní směrnice obce apod.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 2.11.2014 byl zvolen předseda kontrolního výboru a
předseda finančního výboru.
Kontrolní výbor pracuje ve složení:
předseda: Pavel Kašpírek
člen: Ing. Jana Priharová
člen: Hana Prokopová
Finanční výbor pracuje ve složení:
předseda: Vlastimil Opatrný
člen: Vendula Kašpírková
člen: Jana Binědová
Výbory se ke své práci v roce 2016 sešly dne
Kontrolní výbor: 6.4., 10.7., 2.10.2017 a 8.1.2018
Finanční výbor: 3.4., 3.7., 4.10.2017 a 11.1.2018
Výbory provádějí kontrolu podle své náplně. O provedené kontrole výbory pořídí zápis, jehož
součástí je předmět kontroly, zjištěné nedostatky, návrhy opatření směřující k odstranění
nedostatků, případně vyjádření přítomných pracovníků, jejichž činnosti se kontrola týkala a
předloží jej starostovi obce, který s obsahem kontrol následně seznámí zastupitelstvo.
Zápis podepisuje předseda výboru popř. člen výboru, který provedl kontrolu a zaměstnanec,
jehož činnosti se kontrola týkala.
Zápisy z provedených kontrol obou výborů jsou projednávány v zastupitelstvu obce a jsou
řádně uloženy na obecním úřadě.
Výbory se v obci Kladruby schází 4x do roka, nebo v případě podle potřeby. Schůze výboru
svolává jeho předseda a zároveň organizuje práci výboru. Program jednání výboru řídí jeho
předseda, v jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru.

Zpráva o práci inventarizační komise
Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obce zjišťují skutečný stav veškerého majetku a
závazků a ověřují, zda zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.
Na zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno složení inventarizační komise pro
inventarizaci majetku za rok 2017.
Při prováděných inventurách se inventarizační komise řídí výše uvedeným zákonem a
Směrnicí pro provedení inventarizace.
Inventurní soupisy byly řádně sepsány a podepsány příslušnými členy komise a jsou uloženy
na Obecním úřadě v Kladrubech. Odpovědnost za provedení inventur a veškerý majetek obce
Kladruby nese starosta obce.
Stav majetku obce Kladruby ke dni 31. 12. 2017
Dle inventurních soupisů
Účet
číslo
018
O19
O21
O22
O28
O31
O32
O42
O69
O78
O79
O81
O82
O88
231
261
311
314
315
319
321
331
336
337
341
342
346
349
373
374

Název účtu
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům………
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Základní běžný účet
Pokladna
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Pohledávky ze sdílených daní
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení
Zdravotní pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Pohledávky za státním rozpočtem
Závazky k rozpočtům ÚSC
Poskytnuté zálohy na transfery
Přijaté zálohy na dotace

Zůstatek
k 31.12.2017
49.648,00
180.000,00
10.366.795,80
277.178,50
884.339,72
2.793.961,19
107.200,00
579362,71
20.000,00
49.678,00
63.000,00
3.938.288,65
72.242,00
884.337,72
2.397.582,41
0,00
14.710,00
57.985,00
6.735,00
57.760,00
0,00
34.871,00
7.044,00
5.192,00
0,00
3.945,00
0,00
0,00
0,00
248.400,00

377
378
383
384
388
389
401
403
406
407
431
432

Ostatní krátkodobé pohledávky
Ostatní krátkodobé závazky
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty aktivní
Dohadné účty pasivní
Jmění účetní jednotky
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
Oceňovací rozdíly při změně metody
Jiné oceňovací rozdíly
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let

0,00
5.374,00
0,00
60.260,00
511.648,00
36.690,00
9.279.778,66
1.340.999,18
-3.579.537,83
0,00
1.389.063,46
4.465.308,49

Způsob zveřejnění
Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Kladruby za rok 2017 ze dne 29.3.2018 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31. 12. 2017. Do těchto
dokumentů je možno nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadě nebo na
http://www.kladruby.info/deska.html

Vypracovala: Miluše Rabová

Schválil: Ing. Bohumil Linhart, starosta obce

V Kladrubech dne: 4.4.2018

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
zveřejněno též na elektronické úřední desce na http://www.kladruby.info/deska.html

