Návrh závěrečného účtu Obce Žďár za rok 2017
§ 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů
1. Rozpočet
Usnesením č.11/2016 dne 6.12.2016 byl schválen rozpočet na rok 2017 jako schodkový.
Během roku byl rozpočet upravován 11-ti rozpočtovými změnami, všechny změny byly
projednány v zastupitelstvu obce a jsou zahrnuty v sestavě FIN 2-12M.

Údaje o plnění rozpočtu příjmu, výdajů a o dalších finančních operací v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze – výkaz FIN 2-12.

2. Hospodářská činnost obce
Obec vedla hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady
- vodohospodářská činnost a kanalizace
Výsledek hospodaření k 31.12.2017 činil
Vodovod

- 249,225,41 Kč

Kanalizace

- 173,271,44 Kč

Zůstatek na účtu obnovy k 31.12.2017 byl 170.794,00.
3. Stav bankovních účtů
Účet
KB běžný účet
KB hospodářská činnost
ČNB/ dotace/
KB hosp.činnost obnova

Stav k 1.1.2017
18,613.465,08
121.420,17
7,631.678,73
171.514,00

Stav k 31.12.2017
23,710.356,44
30.647,37
9,138.779,53
170.794,00

4.Přijaté dotace
Poskytovatel
MMR ČR

N+Z+UZ
17928

MF ČR

Položka
4216
4112

Stanov.účel
Dětská hřiště Ždár
Doubrava
Výkon stát.správy

MV ČR

98071

4111

MMR ČR

17986

4216

Volby do
posl.sněmovny
v 10/17
Územní plán Ždár

MZE ČR

29014

4116

Zalesnění pozemku

Čerpáno
400.000,00
413.000,00
45.130,00

245.630,00
18.000,00

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.
4. Hospodaření naší příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žďár.
Naší příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ byl poskytnut v roce 2017 příspěvek ve výši
645.191 ,- Kč na náklady zajišťující jejich chod. Výsledek hospodaření k 31.12.2017 byl
21.762,67 Kč. Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je
uložena na OÚ Žďár.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, bylo provedeno
kontrolním orgánem Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem kontroly Zborovská
11, Praha 5 ve dnech 5.12.2017 a 1.2.2018 se závěrem: Při přezkoumání hospodaření
obce Žďár za rok 2017 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 2017 je obsaženo
v příloze.

Ve Břehách dne 11.5.2018

starosta obce Jan Süsser

Vyvěšeno dne: 11.5.2018

úřední deska + elektr.úřední deska

Sejmuto dne:

úřední deska + elektr.úřední deska

Přílohy: FIN2-12
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.

