Obecní úřad Studený
Závěrečný účet obce Studený za rok 2017
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Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen na schůzi zastupitelstva obce dne
16.12.2016. Byl vyvěšen na úřední desce a zveřejněn v elektronické podobě
30.11.2016 po dobu 15 dnů.
Schválený rozpočet nebyl vyrovnaný. Výdaje byly o 596.286,- Kč vyšší
než příjmy, na financování výdajů v této výši byl použit přebytek z minulého roku a
roků předchozích. Rozpočtované příjmy činily 1.747.450,- Kč, výdaje 2.343.736,Kč. Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě rozpočtových opatření č. 1 – 4
schválených zastup. obce dne ; 25. 1. 2017, 24. 5. 2017, 9. 8. 2017, poslední 4.
rozpočtové opatření upravovalo příjmové a výdajové položky k 31.12.2017 –
schváleno 7. 12. 2016.
Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatních peněžních operací
Porovnání schváleného a upraveného rozpočtu se skutečností.
Schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
%
Příjmy v Kč : 1.747.450,2.254.596,80
2.254.548,30
100,00
Výdaje v Kč: 2.343.736,2.519.980,00
2.517.875,77
99,92
Financování
596.286,265.384,20
263.327,47
Lze konstatovat, že poměr mezi rozpočtovými příjmy a výdaji, jak byl vyčíslen
ve schváleném rozpočtu nebyl dodržen. Ve skutečnosti došlo k překročení výdajů v
upravenému rozpočtu a i ve skutečnosti. Obec hospodařila k 31. 12. 2017 se
schodkem 263.327,47 Kč.
Obec obdržela v roce 2017 následující dotace:
1. Na mzdy pro zaměstnance z ÚP Benešov v roce 2017 činila dotace 225.008,- Kč
a doplatek r. 2016 ve výši 23.607,- Kč obdržela obec až v roce 2017
(za období 05 – 10/2017 získala obec 168.756,- Kč, období 11-12/2017 získala
obec 56.252,- Kč až 01/2018)
2. Na činnost obce ze státního rozpočtu 57.800,- Kč.
3. Na volby do PS PČR– dotaci ve výši 8.369,- Kč
4. Na revitalizaci parčíku dotace FROM Stč. Kraj – 357.375,80 Kč.
Přijaté dotace za rok 2017 činily celkem 615.907,80 Kč
Daňové příjmy od finančního úřadu Stč. kraje činily celkem 1.420.099,51 Kč.
Dále z nepředpokládaných příjmů byly příjmy za svoz tříděného komunálního
odpadu, za prodej ryb, prodej části pozemku, pronájmu, z kulturních akcí a další.
Konsolidace:
BENE-BUS příspěvek na ODO 18.336,- Kč

Mikroregion Želivka, příspěvek 13.000,- Kč.
Plnění rozpočtu obce Studený za rok 2017 bylo projednáno a schváleno
zastupitelstvem obce dne 17. 1. 2018. Zůstatek k 31.12.2017 na BU u KB Vlašim
a u ČNB činil celkem 2.620.335,60 Kč (kladný výsledek hospodaření roku 2017 a
minulých let).
Přezkoumání hospodaření obce Studený za rok 2017.
Na základě žádosti OÚ Studený bylo provedeno dne 21. 9. 2017 dílčí
přezkoumání hospodaření obce Studený a závěrečné přezkoumání za rok 2017 bylo
provedeno 1. 2. 2018. Přezkoumání vykonali pověření zaměstnanci odboru kontroly
Krajského úřadu Stč. kraje paní ing. Helena Francová a pan Jiří Černovský.
Hospodaření obce Studený v roce 2017 proběhlo v souladu s rozpočtem. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Připomínky k závěrečnému účtu obce Studený mohou občané uplatnit písemně
nebo ústně do 13. 4. 2018 na OÚ Studený.
Ve Studeném dne 27. 3. 2018.
Přílohy :
Výkaz č.40, Rozvaha za rok 2017, Výkaz zisku a ztráty za rok 2017, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Studený za rok 2017.
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