NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MALÝ BERANOV ZA ROK 2017
(§ 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
Položka
Třída 1 - daňové příjmy
Třída 2 - nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté transfery
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů
Příjmy po konsolidaci
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Konsolidace výdajů
Výdaje po konsolidaci
Třída 8 – financování

Upravený rozpočet

Plnění k 31. 12. 2017

6 804 000 Kč
1 381 000 Kč
0 Kč
360 600 Kč
8 545 600 Kč
0 Kč
8 545 600 Kč
4 227 300 Kč
1 543 300 Kč
5 770 600 Kč
0 Kč
5 770 600 Kč
-2 775 000 Kč

% UR

6 803 909 Kč
1 380 861 Kč
0 Kč
397 351 Kč
8 582 121 Kč
37 000 Kč
8 545 121 Kč
4 274 519 Kč
1 543 488 Kč
5 818 007 Kč
37 000 Kč
5 781 007 Kč
-2 764 114 Kč

100%
100%
110%
100%
100%
101%
100%
101%
100%
100%

Dotace:
Částka

Položka
4111 – Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního
rozpočtu
4112 – Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci
souhrnného dotačního vztahu
4122 – Neinvestiční přijaté dotace od krajů
4222 – Investiční přijaté dotace od krajů

15 771 Kč
118 800 Kč

225 780 Kč

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2017:
Položka

k 31.12.2016

018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 – Ostatní drobný dlouhodobý nehmotný majetek
021 – Stavby
022 – Samostatné movité věci
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 – Pozemky

42 911,00 Kč
42 911,00 Kč
198 296,85 Kč
198 296,85 Kč
89 000 306,91 Kč 90 303 431,15 Kč
951 804,10 Kč
1 007 826,10 Kč
1 237 456,90 Kč
1 371 739,90 Kč
1 888 951,75 Kč
1 888 951,75 Kč

k 31.12.2017

Úvěr:
V době od 23. 1. 2012 do 23. 5. 2017 byl splacen bankovní úvěr pro financování kanalizace. Obec
Malý Beranov nemá v současnosti žádný bankovní ani nebankovní úvěr.
Pozn.: Účetní a finanční výkazy o hospodaření obce Malý Beranov za rok 2017 jsou k nahlédnutí na
obecním úřadě.
Sestavil: Ing. Luděk Hůlka

………………………
Ing. Martin Zach
místostarosta

………………………
Ing. Luděk Hůlka
starosta

§ 17
Závěrečný účet
(1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku
a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití
fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního
samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob.
(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů,
obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
(4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý
kalendářní rok. [11] Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis. [11a]
(5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání
v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.
6) Návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v
zastupitelstvu územního samosprávného celku [10] zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na
úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu závěrečného
účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při
jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.
(7) Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily
územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

