
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDECHOVICE
ZA ROK 2017

(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE 25.6.2018 POD BODEM č. 12

1)ÚDAJE O PLNĚNÍ  PŘÍJMŮ  A VÝDAJŮ ZA ROK 2017

(údaje jsou v tis. Kč)

Schválený
rozpočet

Rozpočtová 
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.

2017

%plnění k 
upravenému

rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 22.343 3.972 26.315 31.133 118,3
Třída 2 – Nedaňové 
příjmy

1.353 0 1.353 10.246 757,28

Třída 3 – Kapitálové 
příjmy

480 0 480 131 27,3

Třída 4 – přijaté dotace 173 3.458 3.631 3.631 100
Příjmy celkem 24.349 7.429 31.778 45.140 142,04
Třída 5 – Běžné výdaje 21.733 2.275 24.009 16.125 67,2
Třída 6 – Kapitálové 
výdaje

9.342 5.153 14.495 10.786 74,41

Výdaje celkem 31.074 7.416 38.504 26.911 69,89
Saldo: Příjmy – výdaje - - - 18.229 -
Třída 8 – financování - - - -18.229 -
Přijaté úvěry a půjčky - - - - -
Splátky úvěrů - - - - -
Fond rezerv - - - - -
Fond sociální - - - - -
Prostředky minulých let Viz údaj

níže
Financování celkem - - - -18.229 -
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Zůstatky účtů                                      

stav k 1.1.2017 stav k 31.12.2017
č. 4626561/0100 (KB Pardubice)       49.777.476,51        99,698,977,23

č. 94-521561/0710 (ČNB Hradec Králové)        4.461.297,34        7.609.174,52

Údaje  o  plnění  rozpočtu  příjmů,  výdajů  a  o  dalších  finančních  operacích  v plném
členění  podle  rozpočtové  skladby  jsou  obsaženy  v příloze  č.  1  (výkaz  FIN  2-12)
a v příloze č. 2 (Rozpočtové opatření č. 1 - 7) a jsou dostupné dálkovým přístupem na
www.zdechovice.cz v sekci  „úřední  deska“ a  jsou rovněž k nahlédnutí  na  obecním
úřadu v kanceláři č2. 

2) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE ZA R. 2017
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

3)ÚDAJE  O  HOSPODAŘENÍ  S MAJETKEM  A  DALŠÍCH
FINANČNÍCH OPERACÍCH
Výkaz Rozvaha (Příloha č. 3) a Výkaz zisků a ztráty (Příloha č.4) a příloha účetní
závěrky  (Příloha  č.5)  jsou  dostupné  dálkovým  přístupem  na  www.zdechovice.cz
v sekci „úřední deska“. K nahlédnutí jsou rovněž na obecním úřadu v kanceláři č. 2.
Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu
významných vlivů na změny stavů.

INVESTIČNÍ AKCE v r.2017
V průběhu  roku  byly  dokončeny  některé  akce,  které  byly  rozpracovány  po  dobu
několika předchozích let (celková hodnota díla):

- Odstavná park. plocha  mezi čp. 27 a 28 Spytovice 307.810,- Kč
- Rybník – požární nádrž Spytovice – rekultivace – 1.897.037,20 Kč 
- Dvoukřídlá brána s el. pohonem – vjezd do býv. ZM – 229.900,- Kč
- Čerpadlo JUNG do ČSOV Spytovice – 153.265,- Kč
- Osvětlení odst. plochy mezi čp. 27 a 28 Spytovice – 39.967,- Kč
- Lampa VO  Spytovice – u čp. 54 – 36.534,- Kč
- Kanalizační přípojka pro RD – č. parc. 11/1 kú Zdech. - 75. 274,- Kč
- Vodovodní přípojka pro RD – č. parc. 11/1 kú Zdech. - 64.569,- Kč
- Lampa VO u rybníku  (požár. nádrž) ve Spyt. - 47.014,- Kč.
- Zařazeny 2 torza soch (každá v hodnotě 300.000,- Kč),  které byly nalezeny

během provádění zemních prací během rekonstrukce zámeckého parku. 
- Zařazena rekonstrukce čp. 5 (z let 2010- 2017) v hodnotě 10.107.914,81 Kč.

Celková hodnota čp. 5 je nyní 12.911.917,81 Kč.
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V roce  2017  zůstaly  rozpracované  a  dosud  nedokončené  tyto  rozsáhlejší
investice (jedná se o část výdajů v r. 2017):
- Technická revitalizace na p.p.č. 81/31 a 81/34 – vodní plocha v areálu zámku:

1.367.323,73 Kč
- Plynofikace Zdechovice – věcná břemena 58.000,- Kč

- Hlavní budova zámku – 296.450,- Kč 

- Kašna v zámeckém parku 142.780,- Kč

- Rekultivace skládky na p.  381 ve Spytovicích – příprava pro obnovu rybníka
1.823.235,92 Kč

- Zahradní domek po bývalé dílně v zámeckém areálu 238.449,30 Kč

- Společenské centrum Spytovice – 148.400,- Kč

- Společenský sál v pivovaru se zázemím 220.000,- Kč

- Modernizace osvětlení – 124.509,- Kč

Odkup nemovitostí:
V roce 2017 byl dokoupen rodinný dům čp.  12 ve Spytovicích v celkové hodnotě
276.000,- Kč. Dále byla odkoupena ½ RD čp. 13 ve Zdechovicích za 50.000,- Kč.

Prodej nemovitostí:
V roce 2017 byla odprodána ocelová hala č. 60 v hodnotě 420.000,- Kč. 

Nákup pozemků:
V roce 2017 byl zpětně odkoupen pozemek 385/4 v hodnotě 294.000,- Kč, jedná se o
parc. v kú Zdechovice, tzv. sídliště Ovčín.

Prodej pozemků:
V roce 2017 byl prodán pozemek v celkové hodnotě 3.540 Kč, jedná se o č. 45/2 v kú
Zdechovice. 

Nákupy souborů movitých věcí a drobného dlouhodobého majetku:
Obec  rovněž  realizovala  v průběhu  roku  2017  nákupy  drobného  dlouhodobého
majetku, to znamená jednotlivý kus do 40 tis. Kč, v celkové hodnotě 383.022,32 Kč,
mimo jiné se jedná o vybavení jednotky dobrovolných hasičů (2 ks tabletů Samsung
Galagy do has. vozu 8.795,-/ks, kamera do has. auta 5.101,- Kč, mininůžky 36.179,- ,
řezač skel 7.200,- Kč ),vybavení a soub. mov. věcí v čp. 5 (kuchyňská linka 61.142,
kamna Jotul 31.026,- Kč, pračka se sušičkou 11.490,- Kč, varná deska 5.006,- Kč,
digestoř 3.098,- Kč, mikr. trouba  6.990,- Kč, chladnička 7.590,- stojanový rozvaděč
10.104,-Kč, trezor 7.744,-Kč, kuchyňka s roletkou 18.650,- Kč, chladnička 5.730,- Kč)
výměna  nefunkčního  vybavení  v  obecních  bytech  (ohřívač  vody  14.535,-  Kč),
dovybavení obecní techniky vč. techniky pro stavební četu (řezačka Optimal 4.104,-,
hydrantový nástavec 5.292,50Kč, plošinový vozík 4.832,- Kč, vrtací šroubovák 5.590,-
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Kč, ),  venkovní fitness hřiště v zámeckém parku celkem za 49.892,- Kč, dopravní
zrcadla   -  3ks  celkem za 32.745,-  Kč,  dopravní  značka za  5.050,-  Kč,  počítačové
vybavení  (záložní  zdroj  3012,-  Kč),  audiotechnika  pro  kulturní  akce  36.844,-  Kč,
kontejnery pro tříď. odpad – 5 ks za celkem 33.938,- Kč, 
 

Sponzorské dary:
V roce 2017 obec nepřijala žádné sponzorské dary.
 

Příspěvky na činnost občanských sdružení a neziskových organizací:
Poskytnuté příspěvky byly řádně vyúčtovány 
- Římskokatolická  farnost  Zdechovice:  45.000,-  Kč  na  dokončení  projektové

dokumentace  na  opravu  střechy  a  krovu  lodi  kostela  sv.  Petra  a  Pavla  ve
Zdechovicích.

- Česká faustballová asociace: 120.000,-Kč na nákup vybavení žákovského týmu,
vybavení týmu žen i mužů, nové míče, úhrada ubytování týmu mužů na finále
Ligy evropských faustballových mistrů, nájem haly. 

- KHT Zdechovice 30.000,-  na činnost, zejména  na nájem garážovacího prostoru

- TJ Sokol  Zdechovice  40.000,-  Kč zajištění fotbalové sezony – výplata odměn
rozhodčím, poplatky svazu, startovné, úhrada za přestup dvou hráčů, platba za
hostování hráče, platba VaK, platba ČEZ, drobné nákupy materiálu

- Domovu u fontány Přelouč 30.000,- Kč- úhrada mzdových výdajů za pracovníky
pečující o klienty ze Zdechovic.

- Sdružení  přátel  Pardubického  kraje  10.000,-  Kč  na  zajištění  tisku  časopisu
Vlastivědné listy 

- Spolek JEŠCI Zdechovice 15.000,- Kč, na chod organizace za rok 2016 a 2017

- Krajská knihovna Pardubice  5.000, Kč na  nákup literatury do výměnného fondu

- Klub důchodců 70.000,- na úhradu provozních nákladů, oslavy narozenin členů,
kulturní akce, ozdravné pobyty, dramatický kroužek

- Město Přelouč – Sociálně právní ochrana dětí -1.000,- Kč

- Město Chvaletice – výkon přestupkové agendy za r. 2016 – 2.000,- Kč

- Město Chvaletice – příspěvek obce na pečovatelské služby pro občany hrazená
v r. 2017 – 5.584,- Kč

4) STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV
Účelové fondy nejsou zřízeny. Koncem roku 2017 byla ukončena smlouva o 
reinvestičních státních dluhopisech - celkové prostředky ve výši Kč 55.442.789,-- byly
převedeny na běžný účet obce, z toho reinvestiční výnos činil 5.442.789,-.  Část z 
těchto prostředků byla dále investována do Podílových listů uzavřeného realitního 
fondu KB 2 ve výši 5.000.000,- (poplatky za nákup těchto pod. listů činily 160.000,-) 
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a dále do Podílových listů fondu KB – privát. Správa aktiv 5 D ve výši 
Kč 9.900.989,81 (poplatky za nákup těchto pod. listů činily  Kč 99.010,19).
 

5) HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA R. 
2017 - Základní školy Zdechovice a Mateřské školy Zdechovice

Obec  Zdechovice,  jako  zřizovatel  příspěvkových  organizací,  poskytla  na  provoz
Základní škole Zdechovice ze svého rozpočtu částku 1.769.000,-Kč a Mateřské škole
Zdechovice 986.000,- Kč. 

Rezervní fond Fond odměn Odvod
zřizovateli

Výsledek
hospodaření

celkem
Základní škola 1.356,79 0 0 1.356,79
Mateřská škola 16.314,47 65.257,- 0 81.571,47

 Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem
předepsaných  výkazů  jsou  dostupné  dálkovým  přístupem  na  www.zdechovice.cz
v sekci „úřední deska“ a jsou rovněž k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři č2.
Příloha č. 6 – ZŠ Zdechovice – Čerpání rozpočtu ZŠ Zdechovice za r. 2017
Příloha č. 7 – ZŠ Zdechovice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Příloha č. 8 – ZŠ Zdechovice – Rozvaha k 31.12.2017
Příloha č. 9 – ZŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2017
Příloha č. 10 – ZŠ Zdechovice - Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za r. 2017
Příloha č. 11 – MŠ Zdechovice – Hospodaření s prostředky od zřizovatele za r. 2017
Příloha č. 12 – MŠ Zdechovice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Příloha č. 13 – MŠ Zdechovice – Rozvaha k 31.12.2017
Příloha č.  14 – MŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za
r.2017
Příloha č. 15 – MŠ Zdechovice - Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za r. 2017

6) HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH OBCÍ

Obec Zdechovice nezaložila žádné organizace

7)  VYÚČTOVÁNÍ  FINANČNÍCH  VZTAHŮ  KE  STÁTNÍMU
ROZPOČTU  A  OSTATNÍM  ROZPOČTŮM  VEŘEJNÉ
ÚROVNĚ

Celkové dotace, resp. přijaté transfery do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem
3.605.588,18  Kč.  Rozpis  přijatých  účelových  dotací  k  vyúčtování  a  jejich  čerpání
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v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly vyúčtovány dle zadaných
podmínek.
 

POSKYT. ÚČEL ÚZ POLOŽKA ROZPOČET ČERPÁNÍ %
MŠMT Neinv. průtoková

dotace pro MŠ 
33063 4116 151.459,20 151.459,20 100

MŠMT Neinv. průtoková
dotace pro ZŠ

33063 4116 278.768,- 278.768,- 100

MŽP Inv. dotace  na
rev. st. skládky

15974 4216 1.523.142,98 1.523.142,98 100

MF ČR Neinv. dotace na
volby

98071 4111 39.498,- 28.545,- 72,27

MV ČR Neinvest. dotace
na výdaje JSDH

14004 4116 85.849,- 85.849 100

MZ ČR Neinvest. dotace
na rekult. rybníků

29025 4116 411.206,- 411.206 100

MZ ČR Neinvest. dotace
na rekult. rybníků

29996 4216 963.794,- 963.794 100

KÚPK Podpora provozu
TIC

- 4122 3.671,- 3.671,- 100

CELKEM 3.457.388,18 3.446.435,18 99,68

8) ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
OBCE ZA ROK 2017
Přezkoumání  hospodaření  obce Zdechovice  za  rok 2017 vykonali  dne 2.  11.  2017
a 27. 4.  2018  pracovníci  Krajského  úřadu  Pardubického  kraje.  Přezkoumání
hospodaření proběhlo na základě žádosti  a v souladu se zákonem č.  420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. 

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. 

Plné  znění  zprávy  o  provedeném  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2017  je
přílohou č. 16 k závěrečnému účtu.

Předkládá:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2017  včetně  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2017  bez
výhrad.  
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Zpracovala Hana Procházková, Štěpánka Kočová, Lucie Zemanová

Projednáno Finančním výborem obce dne 31.5.2018.

V Zdechovicích 20.5.2017

Ing. Robert Chutic,
                 starosta obce

Vyvěšeno dne: …6.6.2018…………

Sejmuto dne: ……26.6.2018………..
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