
                                    

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDECHOVICE
ZA ROK 2016

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

1)ÚDAJE O PLNĚNÍ  PŘÍJMŮ  A VÝDAJŮ ZA ROK 2016

(údaje jsou v tis. Kč)

Schválený
rozpočet

Rozpočtová 
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.

2016

%plnění k 
upravenému

rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 25.266 1.309 26.575 24.044 90,48
Třída 2 – Nedaňové 
příjmy

1.213 75 1.288 1.522 118,25

Třída 3 – Kapitálové 
příjmy

600 0 600 641 106,81

Třída 4 – přijaté dotace 2.650 194 2.844 2.844 100
Příjmy celkem 29.729 1.577 31.306 29.051 92,8
Třída 5 – Běžné výdaje 22.443 1.101 23.544 16.955 72,01
Třída 6 – Kapitálové 
výdaje

12.798 476 13.274 9.926 74,78

Výdaje celkem 35.241 1.577 36.818 26.881 73,01
Saldo: Příjmy – výdaje - - - 2.170 -
Třída 8 – financování - - - -2.170 -
Přijaté úvěry a půjčky - - - - -
Splátky úvěrů - - - - -
Fond rezerv - - - - -
Fond sociální - - - - -
Prostředky minulých let Viz údaj

níže
Financování celkem - - - -2.170 -
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Zůstatky účtů                                      

stav k 1.1.2016 stav k 31.12.2016
č. 4626561/0100 (KB Pardubice)        50.365.810,12        49.777.476,51

č. 94-521561/0710 (ČNB Hradec Králové)       1.702.834,34         4.461.297,34

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 - 5) 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. 2016
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.2016
V průběhu  roku  byly  dokončeny  některé  akce,  které  byly  rozpracovány  po  dobu
několika předchozích let (celková hodnota díla):

- Parkoviště u hřbitova ve Zdechovicích 2.246.312,- Kč
- Přípojka kanalizace k čp. 80 ve Zdechovicích 67.192,- Kč
- Přípojka vody k čp.80 ve Zdechovicích 94.266,- Kč
- Přípojka vody k čp. 81 ve Zdechovicích 106.038,-Kč
- Oceloplechový kontejner s hák. natah. systémem 54.450,-Kč
- Cisternová  automobilová  stříkačka  (CAS)  s  podvozkem  TATRA pro  JSHD

5.850.882,-  Kč

V roce  2016  zůstaly  rozpracované  a  dosud  nedokončené  tyto  rozsáhlejší
investice (jedná se o část výdajů v r. 2016):
- Technická revitalizace na p.p.č. 81/31 a 81/34 – vodní plocha v areálu zámku:

77.450,- Kč
- Plynofikace Zdechovice – věcná břemena 51000,- Kč
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- Rekonstrukce – přestavba č.p. 5: 3.990.076,12 Kč 

- Rekonstrukce požární nádrže - „Zadní“ rybník Spytovice 1.370.929,20 Kč

- Rekultivace skládky na p.  381 ve Spytovicích – příprava pro obnovu rybníka
290.036,90 Kč

- Zahradní domek po bývalé dílně v zámeckém areálu 22.000,-

- Územní plán Zdechovice 64.735,- Kč

Odkup nemovitostí:
V roce 2016 nebyla zakoupená žádná nemovitost. 

Nákup pozemků:
V roce  2016 byl  pořízen  pozemek v  hodnotě  145.350,-  Kč,  jedná  se  o  parc.  v kú
Spytovice – 66/1 trvalý travní porost

Prodej pozemků:
V roce  2016  byly  prodány  pozemky  v celkové  hodnotě  640.850,-  Kč,  jedná  se  o
parcelu č 385/4 a 385/9. 

Nákupy drobného dlouhodobého majetku:
Obec  rovněž  realizovala  v průběhu  roku  2016  nákupy  drobného  dlouhodobého
majetku, to znamená jednotlivý kus do 40 tis. Kč, v celkové hodnotě 493.135,- Kč,
mimo jiné se jedná o vybavení jednotky dobrovolných hasičů (5 ks svítilny Survivor  -
5.180,-  Kč/ks,  kalové čerpadlo  – 8.789,-  Kč,  repasované dých.  přístroje  – 3 ks   -
19.360,-  Kč/ks,  3  ks  repas.  tlakové  láhve  kompozitní  –  celkem  za  31.823,-  Kč),
výměna nefunkčního vybavení v obecních bytech (4 ks el. ohřívače vody celkem za
36.132,- Kč), dovybavení obecní techniky vč. techniky pro stavební četu (míchačka -
6.590,-  Kč,  kontejner  pro  ramenový  nakladač  -  3  ks  celkem  za  66.429,-  Kč,
mnohoúčelový AL žebřík za 5.746,- Kč), počítačové vybavení celkem za 37.786,- Kč,
venkovní  fitness  hřiště  v  zámeckém parku  celkem za  133.155,-  Kč,   koše  na  psí
exkrementy  -2  ks  celkem  za  6.750,-  Kč,  čerpadlo  Sigma  do  ČSOV  u  čp.  46
Zdechovice. 
 

Sponzorské dary:
V  roce  2016  přijala  obec  sponzorské  dary  na  zajištění  Zdechovického  festivalu
konaného ve dnech 5. - 6.8. 2016 v celkové výši 18.000,- Kč.
Sponzoři:

₋ Stavitelství Jaro, s.r.o.  - 2.000,- Kč

₋ MC Trasped MKD s.r.o. - 2.000,- Kč

₋ Petra Míčová, prodej stavebního materiálu – 3.000,- Kč

₋ Josef Fíla – 1.000,- Kč

₋ sun&salt s.r.o. - 2.000,- Kč
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₋ Okrasné školky Schuch – 3.000,- Kč

₋ ŽOČ STAVBY s.r.o. - 5.000,- Kč

 

Příspěvky na činnost občanských sdružení a neziskových organizací:
(většina  příspěvků  byla  řádně  vyúčtována  –  spolek  JEŠCI  Zdechovice  požádal  o
převod zůstatku do roku 2017, vyúčtování celkové dotace předloží do 31.3.2018)
- Římskokatolická  farnost  Zdechovice  150.000,-  Kč  původně  určené  na  opravu

střechy lodi kostela vyčerpáno na opravu okenic ve věži chrámu a opravu štuku v
presbytáři a výmalbu.

- 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

- Chlupatej bobr 10.000,- Kč na úhradu startovného

- 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 – převod zůstatku do
r. 2017

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

- Klub  důchodců  70.000,-  na  úhradu  provozních  nákladů,  narozeniny,  kulturní
akce, ozdravné pobyty, dramatický kroužek

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

- Město Chvaletice – výkon přestupkové agendy za r. 2015 – 4.500,-- 

4) STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV
Účelové fondy nejsou zřízeny

5) HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA R. 
2016 - Základní školy Zdechovice a Mateřské školy Zdechovice

Obec  Zdechovice,  jako  zřizovatel  příspěvkových  organizací,  poskytla  na  provoz
Základní škole Zdechovice ze svého rozpočtu částku 1.750.000,-Kč a Mateřské škole
Zdechovice 986.000,- Kč. 
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Rezervní fond Fond odměn Odvod
zřizovateli

Výsledek
hospodaření

celkem
Základní škola 0 0 0 -28.819,46
Mateřská škola 7.110,6 28.437,- 0 35.547,60

 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. 2016
Příloha č. 7 – ZŠ Zdechovice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
Příloha č. 8 – ZŠ Zdechovice – Rozvaha bilance k 31.12.2016
Příloha č. 9 – ZŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2016
Příloha č. 10 – MŠ Zdechovice – Hospodaření s prostředky od zřizovatele za r. 2016
Příloha č. 11 – MŠ Zdechovice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
Příloha č. 12 – MŠ Zdechovice – Rozvaha bilance k 31.12.2016
Příloha č.  13 – MŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za
r.2016
Příloha č. 14 – MŠ Zdechovice - Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za r. 2016

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 2016 činily celkem
2.843.747,-  Kč.  Rozpis  přijatých  účelových  dotací  k  vyúčtování  a  jejich  čerpání
v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. 

POSKYT. ÚČEL ÚZ POLOŽKA ROZPOČET ČERPÁNÍ %
MV ČR Inv. dotace přes

GŘ HZS na CAS
pro JSDH

14931 4216 2.500.000,-  2.500.000,- 100

MF ČR Neinvest. dotace
na volby

98193 4111 63.800,- 40.516,- 63,50

MV ČR Neinvest. dotace
na výdaje JSDH

14004 4116 82.250,- 82.250,- 100

KÚ PK Dotace – Podpora
pořízení úz. plánů

4222 45.314 45.314,- 100

KÚPK Podpora provozu
TIC

- 4122 2.083,- 2.083,- 100

CELKEM 2693.447,-- 2.670.163,-- 99,14
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8) ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
OBCE ZA ROK 2016
Přezkoumání  hospodaření  obce  Zdechovice  za  rok  2016  vykonali  dne  5.  9.  2016
a 22. 5.  2017  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 2016 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. 

Plné  znění  zprávy  o  provedeném  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2016  je
přílohou č. 15 k závěrečnému účtu.

Předkládá:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2016  včetně  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2016  bez
výhrad.  

Zpracovala Hana Procházková, Štěpánka Kočová, Lucie Zemanová

V Zdechovicích 31.5.2017

Projednáno ve finančním výboru dne 5.6.2017.

Ing. Robert Chutic,
                 starosta obce

Vyvěšeno dne: …7.6.2017…………

Sejmuto dne: ……………..
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