Závěrečný účet obce Psáře za rok 2016

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2016
dne 28. 12. 2015.
v tis. Kč
Schválený rozpočet

Saldo příjmů a výdajů

-290,00

Rozpočet po změnách

-477,90

Skutečnost

622,73

Obec v roce 2016 plánovala schodkový rozpočet, který byl kryt přebytkem
hospodaření z minulých let. Skutečné hospodaření obce bylo ke dni 31.12.2016 uzavřeno
kladným saldem ve výši 622,73 tis.Kč.

Přehled základních druhů příjmů a výdajů obce
a o finančních položkách
v tis. Kč
Skutečnost
2 156,65
304,18
108,75
516,79
3 066,37

Schválený rozpočet Rozpočet po změnách
Daňové příjmy
1 612,50
2 093,33
Nedaňové příjmy
358,40
326,79
Kapitálové příjmy
0,00
108,75
Přijaté dotace
42,00
496,79
Příjmy celkem
2 012,90
3 025,66
po konsolidaci
Běžné výdaje
2 252,95
3 374,56
2 337,04
Kapitálové výdaje
50,00
129,00
126,60
Výdaje celkem
2 302,95
3 503,56
2 463,64
po konsolidaci
Podrobný rozpočet obce v členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M.
Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2016 změnu rozpočtu celkem 4 rozp. opatřeními.
Poměr mezi rozpočtovými příjmy a výdaji tak, jak byl vyčíslen ve schváleném rozpočtu
nebyl dodržen neboť došlo k navýšení příjmů.
Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu
Příjmy:
položka
1111
1121
1211
1511
1032
3639

navýšení daně z příj.fyz.osob
navýšení daně z příj.práv.osob
navýšení daně z přid.hodnoty
navýšení daně z nemovitostí
snížení příjmů z prodeje dřeva
navýšení – pronájem pozemků

v tis. Kč
o
65
o 104
o 105
o
94
o -145
o
88

Výdaje:
paragraf
2212
2333
3421

paragraf
3421
2212
2333

v tis. Kč
Oprava místních komunikací - navýšení
Úpravy drobných vod.toků - navýšení
Dětské hřiště , oplocení - navýšení

o
o
o

789
350
50

Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovali v roce 2016
v tis. Kč
Dětské hřiště - oplocení
50
Opravy povrchu místních komunikací
664
Revitalizace rybníku
105

Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2016 a jejich čerpání
položka
4116 Dotace od Úřadu práce
4111 Dotace - volby
4116 Dotace – oprava MK

skutečnost
v tis. Kč
97,85
12,04
331,90

čerpání
v tis. Kč
97,85
12,04
331,90

Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce
Podrobně je uvedeno v příloze č.2 - Rozvaha
Peněžní prostředky
celkem běžné účty
Běžný účet KB
Běžný účet ČNB
Majetkový účet ČS
Pohledávky
zálohy provozní (el.energie, )
pohledávky za rozpočtové příjmy
odběratelé
náklady příštích období
Závazky
krátkodobé závazky
dohadné účty pasivní

v tis. Kč
4 709,13
4 018,22
676,59
14,31
172,28
96,39
52,94
6,00
8,81
122,60
47,63
74,97

Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi
Obec je členem 2 svazků obcí.
Benebus - který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti.
Příspěvek obce na činnost svazku činil v roce 2016 částku 24,64 tis.Kč. Jiný majetek obec
do svazku nevložila.
Chopos - v roce 2016 obec poskytla svazku členský příspěvek ve výši 52,83 tis. Kč

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření
Středočeský kraj
Krajský úřad - odbor kontroly
Zborovská 11, Praha 5.
Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad s následujícím závěrem:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných
Při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
( § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou č. 3

V. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2016 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změnu schválilo zastupitelstvo v průběhu roku.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a
nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb.,
v platném znění, za rok 2016 souhlasit bez výhrad.
Závěrečný účet obce Psáře byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 5. 2017
Přílohy závěrečného účtu (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a
ztráty, Příloha a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce) jsou k nahlédnutí na
obecním úřadě.
V Psářích dne 15. 5. 2017
Zpracovala: Kofroňová Jana

Bc. Petra Kadlečková
starostka obce

