ZÁVĚREČNÝ ÚČET - za rok 2016
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 14.6.2017, usnesením č.29-2017.
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 16.12.2015.
- Rozpočet na rok 2016 byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 16.3.2016.
Účty Obce Chocnějovice:
Účet
BÚ u Komerční banky a.s.,
Ml. Boleslav
BÚ u ČNB
pobočka Praha

Číslo účtu

k 1.1.2016
(Kč)

k 31.12.2016
(Kč)

6329181/0100

2.921.275,26

337.339,64

94-8615181/0710

631,53

3.088,93

Údaje o plnění příjmů a výdajů ( v Kč):

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Celkem příjmy

Rozpočet
schválený
5.571.700,00
843.052,00
25.000,00
74.200,00
6.513.952,00

Rozpočet
po změnách
5.856.316,00
1.060.718,00
31.000,00
184.003,53
7.132.037,53

Skutečnost
k 31.12.2016
5.592.764,58
1.035.830,50
22.760,00
576.003,53
7.227.358,61

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje

4.273.952,00
5.140.000,00
9.413.952,00

4.712.782,53
5.319.255,00
10.032.037,53

4.658.126,03
5.133.681,80
9.791.807,83

-2.900.000,00
2.900.000,00

-2.900.000,00
2.900.000,00

-2.564.449,22
2.564.449,22

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).
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Přijaté dotace – určené k vyúčtování:
Poskytovatel
MF ČR

Polož
ka
4111

ÚZ

Stanovený účel

98193

Kraj. úřad
Střed.kraje
Kraj. úřad
Stř. kraje
CELKEM

4122

151

4122

807

Volby do zastup.
Střed. kraje
Lesní
hospodářství
Oprava místní
komunikace

Poskytnuto
(Kč)
40.400,00

Čerpáno
(Kč)
28.041,53

Vráceno
(Kč)
12.358,47

9.360,00

9.360,00

0,00

72.402,00

72.402,00

0,00

Dotace byly řádně vyúčtovány.
-Dotace (ÚZ 98193) na volby do zastupitelstva Středočeského kraje byla použita v souladu se
směrnicí: MF-62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19.12.2013 o postupu obcí a krajů při
financování voleb.
Dne 4.10.2016 byla poskytnuta záloha na dotaci v částce 40.400,- Kč, čerpáno bylo 28.041,53
Kč, dne 27.12.2016 byla vrácena nespotřebovaná částka 12.358,47 Kč.
-Dotace (ÚZ 151) na hospodaření v lesích byla poskytnuta na základě Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich
využití“, v částce 9.360,- Kč. Dotace připsána na účet obce dne 7.12.2016.
-Dotace (ÚZ 807)
Dne 17.12.2013 byla podána žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského fondu rozvoje obcí
a měst na rok 2014 (oprava místní komunikace v Drahoticích-část Červenice).
Žádost byla schválena.
Dne 11.11.2014 byla podepsána Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání
Program obnovy venkova – oprava komunikace.
Dne 19.12.2014 byla převedena část finančních prostředků, tj. 228.000,- Kč, na účet obce.
Na základě veřejnosprávní kontroly, uskutečněné 13.5.2015, byla dne 19.8.2015 převedena
část dotace na účet obce, v částce 1.272,00 Kč. Částka 72.402,- Kč nebyla proplacena na účet
obce, z důvodu porušení rozpočtové kázně (nedodržení zpracování a předložení Dokumentace
závěrečného vyhodnocení a vyúčtování v termínu). Dne 10.6.2015 Obec Chocnějovice podala
žádost o prominutí povinnosti provést odvod za porušení rozpočtové kázně.
Na základě Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 15.2.2016 byl Obci
Chocnějovice prominut odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 72.402,- Kč a tato částka
byla zaslána na účet obce dne18.3.2016.

Hospodářská činnost:
Obec nevede hospodářskou činnost.

2

Stav účelových fondů:
Název
Fond rozvoje bydlení (FRB)

k 1.1.2016 (Kč)
87.533,05

k 31.12.2016 (Kč)
87.533,05

V roce 2016 nebyly poskytnuty žádné půjčky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chocnějovice:
Přezkoumání hospodaření obce provedl ve dnech 27.9.2016 a 27.2.2017 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 2016 podle § 2 a § 3 zákona
č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je obsaženo
v příloze.
V Chocnějovicích dne 21.6.2017
Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2016 Obce Chocnějovice bylo možné uplatnit
písemně ve lhůtě do 7.6.2017 – žádných nebylo.
Přílohy:
a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (FIN 2-12)
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
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