ZÁVĚREČNÝ ÚČET - za rok 2017
OBCE CHOCNĚJOVICE, IČ 00237906
se sídlem v Chocnějovicích čp.43
(§17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)
Schválen v zastupitelstvu obce dne 13.6.2018, usnesením č.20-2018
Starostka obce: Bergmanová Miluše
Zpracovatel závěrečného účtu, účetní: Tomková Lenka
- Obec do schválení rozpočtu pracovala dle rozpočtového provizoria, které bylo schváleno
v zastupitelstvu obce dne 15.12.2016
- Rozpočet na rok 2017 byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 29.3.2017
Účty Obce Chocnějovice:
Účet
BÚ u Komerční banky a.s.,
Ml. Boleslav
BÚ u ČNB
pobočka Praha

Číslo účtu

k 1.1.2017
(Kč)

k 31.12.2017
(Kč)

6329181/0100

337.339,64

1.098.634,18

94-8615181/0710

3.088,93

24.360,73

Údaje o plnění příjmů a výdajů ( v Kč):

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Celkem příjmy

Rozpočet
schválený
5.702.984,00
894.952,00
25.000,00
74.200,00
6.697.136,00

Rozpočet
po změnách
6.287.163,00
1.105.772,00
25.000,00
1.083.153,80
8.501.088,80

Skutečnost
k 31.12.2017
6.198.514,22
877.353,00
2.740,00
2.580.153,80
9.658.761,02

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje

5.829.475,64
1.205.000,00
7.034.475,64

7.123.516,24
1.714.912,20
8.838.428,44

7.252.269,68
1.609.177,00
8.861.446,68

-337.339,64
337.339,64

-337.339,64
337.339,64

797.314,34
-797.314,34

Saldo příjmů a výdajů
Financování

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze (výkaz FIN 2-12) – 12/2017.
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Přijaté dotace – určené k vyúčtování:
Poskytovatel
MF ČR

Polož
ka
4111

ÚZ

Stanovený účel

98071

MZe ČR

4116

29014

MŽP ČR

4116

15011

MV ČR
CELKEM

4216

14984

Volby do PS
Parlamentu ČR
Lesní
hospodářství
Protipovodňová
opatření
Ford Tranzit

Poskytnuto
(Kč)
36.452,00

Čerpáno
(Kč)
28.186,60

Vráceno
(Kč)
8.265,40

18.105,00

18.105,00

0,00

510.962,20

510.962,20

0,00

450.000,00

450.000,00

0,00

Dotace byly řádně vyúčtovány.
-Dotace (ÚZ 98071) na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla použita
v souladu se směrnicí: MF-62970/2013/12 – 1204 ze dne 19.12.2013, o postupu obcí a krajů
při financování voleb.
Dne 12.10.2017 byla poskytnuta záloha na dotaci v částce 36.452,- Kč, čerpáno bylo
28.186,60 Kč, dne 21.12.2017 byla vrácena nespotřebovaná částka 8.265,40 Kč.
-Dotace (ÚZ 29014) byla poskytnuta Krajským úřadem Středočeského kraje na základě
„Rozhodnutí“ ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, sp.zn.
SZ_057184/2017/KUKS, v částce 18.105,- Kč. Dotace připsána na účet obce dne 19.12.2017.
-Dotace (ÚZ 15011) byla poskytnuta na základě „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace“, identifikační číslo 115D312040238, typ financování Ex post. Dotace se poskytuje
v celkové maximální výši 998.368,35 Kč, ve 2017 – 2018. Skutečná výše dotace, která bude
poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně
prokázaných způsobilých výdajů Projektu. Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu studie
odtokových poměrů pro obec Chocnějovice. Dotace v částce 510.962,20 byla připsána na účet
obce dne 30.8.2017.
-Dotace (ÚZ 14984) byla poskytnuta na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“,
identifikační číslo 014D241006071, typ financování Ex post. Dotace byla poskytnuta na
dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním (FORD Transit kombi), připsána na účet
obce dne 24.4.2017.
Hospodářská činnost:
Obec nevede hospodářskou činnost.
Stav účelových fondů:
Název
Fond rozvoje bydlení (FRB)

k 1.1.2017 (Kč)
87.533,05

V roce 2017 nebyly poskytnuty žádné půjčky.
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k 31.12.2017 (Kč)
87.533,05

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chocnějovice:
Přezkoumání hospodaření obce provedl ve dnech 2.11.2017 a 15.5.2018 na základě zákona
č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád), krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Chocnějovice za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona
č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c):
(§10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.)
Obec neuveřejnila na profilu zadavatele Dodatek č.1 ze dne 27.6.2017 ke Smlouvě o dílo
č.47/2017 ze dne 31.5.2017, a to do 15 dnů od jeho uzavření.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je obsaženo
v příloze.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2017 Obce Chocnějovice bylo možné uplatnit
písemně ve lhůtě do 12.6.2018 – žádných nebylo.
V Chocnějovicích dne 3.7.2018

Přílohy:
a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (FIN 2-12) za období 12/2017
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Vzhledem k rozsáhlosti příloh jsou dostupné na elektronické úřední desce obce
a dále k nahlédnutí na obecním úřadě, v úřední dny Po 13-17 hod., St 9-11 hod..
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