Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2017
Rozpočet obce Křečkov na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2016 v
celkové výši 16 156 443,- Kč a byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly
skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Rozpočet skončil schodkem
hospodaření ve výši 5 620 555,67,-Kč, který byl dofinancován úvěrem od bankovní společnosti
Komerční banka a.s.
Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. l ze dne 10.1.2017, opatřením
č. 2 ze dne 11.4.2017, opatřením č. 3 ze dne 12.9.2017, opatřením č. 4 ze dne 14.11.2017 a
opatřením č. 5 ze dne 19.12.2017. Všechny rozpočtové změny byly projednány v
zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2017.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků
Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Příjmová část
Skutečné příjmy roku 2017 byly
z toho:

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté transfery

9.811.916, 98 Kč
4.924.956, 95 Kč
420.382, 03 Kč
0, 00 Kč
4.466.578, 00 Kč

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad a výnosy ze všech sdílených
daní náležících obci podle zákona č. 243/2000 Sb.
Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci
100% z celkové vybrané částky.
Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje obec sama. Obec je povinna podat
daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce,
pouze dojde k proúčtování - výdaje § 6399 položka 5362, příjmy položka 1122.
Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z pronájmu pozemků,
z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy.
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje nemovitosti a přijaté investiční
příspěvky .V roce 2017 obec nezískala kapitálové příjmy.
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE/ TRANSFERY
Přijaté dotace v roce 2017 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny
v tabulce. Přijaté transfery z jednotlivých kapitol státního rozpočtu se týkaly příspěvků na státní
správu a jsou zapsané na položce 4112.

V roce 2017 získala obec tyto dotace
ÚZ
00806-dotace KÚ SK –chodníky-ukončení
00806-dotace KÚ SK –Přístavba ZŠ

položka Kč
4222
375.000,4222
5.337.543,-

14004-dotace SK SDH
98071-volby Parlament ČR

4116
4111

čerpáno
375.000,4.378.157,-

800,18.226,-

800,18.121,-

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
Rozpočet skončil schodkem hospodaření ve výši 5 620 555,67,-Kč, který byl dofinancován úvěrem
od bankovní společnosti Komerční banka a.s.. Rozpočet obce za rok 2017 byl ke konci roku upraven
dle skutečného čerpání.

Výdajová část
Skutečné výdaje za rok 2017 byly
z toho běžné výdaje
kapitálové výdaje

15.432.472,65 Kč
3.183.788,69 Kč
12.248.683,96 Kč

Kapitálové výdaje tvořily :
Budovy a stavby
-přístavba Základní školy Křečkov

12.248.683,96 Kč

Přílohy :

Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2017
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017
Rozvaha sestavená k 31.12.2017
Příloha organizačních složek státu sestavená k 31.12.2017
Finanční vypořádání se SR
Finanční vypořádání přijatých dotací
Rozvaha (bilance) PO ZŠ a MŠ Křečkov sestavená k 31.12.2017
Výkaz zisku a ztrát PO ZŠ a MŠ Křečkov sestavený k 31.12.2017
Účtový rozvrh platný pro rok 2017

Vyvěšeno : 13. 06. 2018
Sejmuto : 30. 06. 2019

Schváleno Zastupitelstvem obce Křečkov dne : 12.6.2018

…………………………………………….
Iva Sobotková, účetní

……………………………………………
Markéta Jeníková, starostka

