Návrh závěrečného účtu)
Závěrečný účet Svazku obcí Metuje za rok 2017
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
Schválený Rozpočtová
rozpočet
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2017

% plnění k
upravenému
k rozpočtu

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy

3 600

0

3 600

13,99

0,39

Třída 4 - Přijaté dotace

196 400

63 140

259 540

259 540

100

Příjmy celkem

200 000

63 140

263 140

259 553,99

98,64

Třída 5 - Běžné výdaje

251 000

63 140

314 140

187 419,08

59,66

251 000

63 140

314 140

187 419,08

59,66

51 000

0

51000

-72 134,91

Třída 3 - Kapitálové příjmy

Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých let

51 000

51 000

-72 134,91

Financování celkem

51 000

51 000

-72 134,91

Přebytek ( - ), ztráta ( + )

-

-

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce (výkaz
FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle
jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění
rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu v …….
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve
výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické
úřední desce.

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu svazku obcí za rok 2017 činily celkem 42 000. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

účel

poskyt.
KHK

ÚZ

Účelová neinvestiční dotace
z dotačního fondu
CELKEM

položka
4122

rozpočet

čerpání

%

42 000,00 42 000,00

100

42 000,00 42 000,00

100

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. Jana Minářová
- kontroloři:
Ing. Vendula Hynková
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 6.11.2017 (příprava dokladů,
dílčí přezkum) a 23.4.2018 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

Předkládá:
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo svazku projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2017, a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením a to s výhradami.
Svazek obcí Metuje přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v závěrečném účtu
.
Vyvěšeno i na elektronické desce.
vyvěšeno :

sňato:

