Závěrečný účet OBCE Smolnice za rok 2017
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
Údaje o obci:
IČO: 00556424
Název: OBEC SMOLNICE
Adresa: Smolnice č.p. 104, PSČ 439 14
Kontaktní údaje:
Telefon: 415694221
Mobil starosta: 774 745 079
e-mail: ou.smolnice@iol.cz
www stránky: www.smolnice.cz
Rozpočet obce Smolnice (podle § 84 odst. 2 písm. c., zákona č. 128/2000Sb., o obcích a
§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů) byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Smolnice dne 5. 12 .2016 jako
vyrovnaný a zveřejněn dle platných právních norem od 7. 11. 2016 do 5. 12. 2016
Rozpočtová opatření
V průběhu roku 2017 schválilo zastupitelstvo obce Smolnice 3 rozpočtová opatření. Došlo
k navýšení příjmů za rok 2017 o 1.982,94 tis Kč a k navýšení výdajů o 3.248 tis Kč.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
(údaje jsou v. Kč)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2015

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Příjmy po konsolidaci
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

4.579.000,451.500,176.500,5.207.000,5.207.000,4.777.000,430.000,5.207.000,-

5.750.000,585.500,97.000,757.440,7.189.940,7.189.940,6.356.000,2.099.000,8.455.000,-

5.674.008,07
570.450,60
96.960,750.440,7.098.858,67
7.098.858,67
5.735.532,04
1.956.066,7.691.598,04

Výdaje po konsolidaci
Saldo P + V po konsolidaci
-

5.207.000,-

8.455.000,-1.265.060,-

7.691.598,04
-592.739,37

%
%
R Schválený R Upravený
123,9
126,3
429,1
136,3
136,3
120,1
454,9
147,7
147,7

98,7
97,4
100
100
98,7
98,7
90,2
93,2
91,0
91,0
46,9

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu ve Smolnici(výkaz
FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
Obec vede dva účty : 1)základní běžný účet u KB Louny
2) účet vedený u ČNB pobočka Ústí nad Labem

231 10
231 20

Stav základního běžného účtu 231 10
Stav účtu u ČNB
231 20

k 31.12.2017
k 31.12.2017

Celkový zůstatek účtu převedený k 1. 1. 2017 ………….….

3.637.210,42 Kč
2.328.395,53 Kč
5.965.605,95 Kč

*Obec neprovozuje hospodářskou činnost
*Obec nemá zastavený majetek
*Obec má zřízená věcná břemena
*Obec v roce 2017 neuskutečnila žádné akce, podléhající zadávacímu řízení
dle zákona č. 137/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek
*Obec nesdružuje prostředky
*Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace
*Obec není zřizovatelem organizační složky
*Obec nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob
*Obec nehospodaří s majetkem státu
*Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob neuvedených v § 38 odst.3.
zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
*Obec nemá zastavěné movité věci ve prospěch třetích osob
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 757.440,,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané
finanční prostředky z dotace na volby v roce 2017 byly vráceny do státního rozpočtu v roce 2018
(dokl. č. 11./leden 2018)
Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy
UZ
95
101
13013
13101
14004
98071
98193

Rozdíl k vrácení
Označení transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno
Oslavy hasiči
30.000,30.000,0
Chodník ke hřbitovu
206.000,206.000,0
Úřad práce
108.000,108.000,0
Úřad práce
273.842,273.842,0
Hasiči-za zásah
12.098,12.098,0
Volby 2017
26.000,11.486,14.514,Volby 2016
7.753,-vráceno
celkem
655.940,649.179,-

Rozpis poukázaných příspěvků a dotací v roce 2017 – Obec Smolnice
Vztahuje se na položky 52xx,531x,532x,533x,5492,63xx,vyjma 6361
Položka
5321
5229
5329

Příjemce dotace
Město Louny
Svaz měst a obci
Mikroregion Peruc

Účel
Částka
Projednání přestupků
4.400,Příspěvek za členství
2.963,20
Příspěvek za členství
12.480,-

Majetkové účty obce
Majetek
AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
pozemky
Kulturní předměty
stavby
Samostatné věci movité
Drobný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý majetek
akcie
Krátkodobé pohledávky
ZBU
PASIVA CELKEM
Výsledek hospodaření běžného roku

účet BRUTTO
38.032.297,98
31.473.192,03
019
565.092,00
031
5.393.839,26
032
153.821,00
021 19.392.582,76
022
1.349.407,44
028
1.616.794,57
042
494.655,00
069
2.507.000,00
593.500,00
5.965.605,95

Korekce
NETTO
9.292.259,29 28.740.038,69
9.292.259,29 22.180.932,74
181.335,00
383.757,00
5.393.839,26
153.821,00
6.701.585,10 12.690.997,66
792.544,62
556.862,82
1.616.794,57
494.655,00
2.507.000,00
593.500,00
5.965.605,95
28.740.038,69
2.314.897,88

Přílohou je rozvaha sestavená k 31. 12. 2017
Obec je členem Mikroregionu Peruc a dále je členem Svazu měst a obcí

Výsledek hospodaření za rok 2017
Náklady obce za rok 2017
Výnosy obce za rok 2017

6.165.002,55 Kč
8.479.900,43 Kč

Výsledek hospodaření

2.314.897,88

ZISK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Smolnice za rok 2017
Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce Smolnice kterou provedl
Krajský úřad Ústeckého Kraje odbor kontroly jednací číslo 700/KON/2017
a to ve dnech 7.11.2017 a 14.2.2018 na základě § 42 zákona č. 128/2000Sb.,o obcích.
Závěr zprávy :
I.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Smolnice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§10 odst.3 písm.s) zákona č. 420/2004 Sb.)
II.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Smolnice za rok 2017 nebyla zjištěna rizika

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,18%
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku
2,71%
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územní celku 0,00%
IV.
Při přezkoumání hospodaření ÜSC Smolnice za rok 2017
Bylo ověřeno dle § 17 zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh
územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
III.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je k nahlédnutí
u starosty obce a na elektronické úřední desce obce.
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně
zprávy Krajského úřadu Ústeckého kraje odbor kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2017 a to s výrokem „ bez výhrad“
Závěrečný účet obce Smolnice byl v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejněn vyvěšením na úřední desce obce Smolnice
po dobu 15dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Občané měli možnost uplatnit po
zveřejnění závěrečného účtu své připomínky.

Návrh závěrečného účtu: vyvěšen na úřední desce 13. 4. 2018
: Sejmut
14. 5. 2018
Schválen v zastupitelstvu obce Smolnice :
14. 5. 2018
Zveřejněn: 15. 5. 2018
(do doby schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok)

Vladimír Marek - starosta obce Smolnice

Zpracovala: Marie Švajcrová
Přílohy:
1)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření- Ústecký kraj
2)Sestava nákladů a výnosů
3)Sestava FIN 2-12
4)Rozvaha

