Obec Chocomyšl, Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
dle § 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2016
schválený

upravený

plnění k

% plnění k

rozpočet

rozpočet

31.12.2016

uprav.rozpočtu

1 357,0

1 415,7

1 414,0

99,88

2 Nedaňové příjmy

302,4

520,7

518,7

99,62

3 Kapitálové příjmy

5,0

4,8

4,8

100,00

154,4

789,2

789,2

100,00

1 818,8

2 730,4

2 726,7

99,86

1 Daňové příjmy

4 Přijaté transfery
celkem příjmy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 Běžné výdaje

1 259,5

1 191,1

1 168,7

98,12

873,0

2 551,3

2 549,3

99,92

2 132,5

3 742,4

3 718,0

99,35

6 Kapitálové výdaje
celkem výdaje

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------saldo:Příjmy-Výdaje

- 313,7

- 1 012,0

- 991,3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8 Financování

313,7

1 012,0

991,3

97,96

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. K nahlédnutí jsou i
výkazy Fin 2-12M o plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty.
Hospodářskou činnost obec nevykonává.
Poskytnuté dotace a transfery
pol. 4111 – uz 98193

22 000,00 Kč - volby do krajských zastupitelstev
nevyčerpáno a vráceno 5339,- Kč

pol. 4216 - uz 29948

450 000,00 Kč - inv. přijatý transfer ČOV a kanalizace z MZe

pol. 4222

130 000,00 Kč - inv. přijatý transfer z PK Zateplení přístavby OÚ

pol. 4222

32 200,00 Kč - inv. přijatý transfer z PK Ukazatel rychlosti

pol. 4122

30 000,00 Kč - dotace z PK na věcné vybavení SDH

pol. 4122

70 000,00 Kč - neinv.transfer z PK Oprava opěrné zdi u mostu

2. Údaje o hospodaření s majetkem
018 – Dlouhodobý nehmotný majetek
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
bez obratu
021 – Stavby
přírůstek

270 001,00 Kč – zateplení přístavby OÚ

022 - Samostatné movité věci
přírůstek

801 639,00 Kč – odvětrání společenské místnosti
42 000,00 Kč – elektrocentrála
46 101,00 Kč - ukazatel rychlosti

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
přírůstek

31 037,00 Kč – paletový vozík
7 683,00 Kč – závěsná jeřábová dráha
3 540,00 Kč – uhlová bruska
17 642,00 Kč – sada požárních hadic
18 876,00 Kč – kalové čerpadlo
15 000,00 Kč – 4 ks zásahové přilby

úbytek

57 924,90 Kč - PC, mobil - vyřazeno

031 – Pozemky
přírůstek

3 000,00 Kč – parc. č. 48/2
6 132,50 Kč - parc. č. 647/74
3 820,00 Kč - parc. č. 647/29

úbytek

4 828,50 Kč - parc. č. 647/29

032 – Kulturní předměty
bez obratu
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
přírůstek

1 2947 191,38 - ČOV
88 000,00 - rekonstrukce hasičské zbrojnice
36 300,00 - štěpkovač

Do inventarizace za rok 2016 je možno nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úředních
hodinách, nebo po domluvě s účetní mimo pracovní dobu.
3. Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu obce v r. 2016
SDH Chocomyšl - příspěvek na činnost

5000,00 Kč

F.K.CH-Union Chocomyšl – příspěvek dětský den

1000,00 Kč

Veškeré finanční příspěvky byly poskytnuty na základě uzavřené smlouvy a příjemci
předložili požadované doklady k vyúčtování.

Obec je členem:
Zájmové sdružení právnických osob Běleč ve Švihově - příspěvek

230,00 Kč

Sdružení místních samospráv ČR

- příspěvek 2116,00 Kč

Účelové sdružení obcí pro odp.hospod.Lazce

- příspěvek

115,00 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2016 činil 380 809,72 Kč
výkaz zisku a ztráty výnosy celkem

2 111 382,15 Kč

náklady celkem 1 668 626,35 Kč
výsledek.hospod.

442 755,80 Kč

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor
ekonomický, oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly s tímto výsledkem:
C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání za rok 2016
dílčí přezkoumání nebylo provedeno
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chocomyšl za rok 2016
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)
IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chocomyšl za rok 2016
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

2,32 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

1,95%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00%

Zápis o provedeném auditu v plném rozsahu a návrhu závěrečného účtu za rok 2016 je
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu vždy v pondělí od 18 do 20 hod. nebo po domluvě
s účetní obce mimo pracovní dobu.
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