Obec Lenora:

Závěrečný účet za rok 2017.
Závěrečný účet roku 2017 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2017 činí:
Běžný účet obce - KB
321.987,55 Kč
Běžný účet Česká spořitelna
5.203.101,45 Kč
ČSOB – spořicí
878.903,98 Kč
ČSOB – BÚ
969,97 Kč
ČNB – BÚ
1.851.022,73 Kč
Účet hospodářské činnosti - muzeum
116.153,41 Kč
Účet hospodářské činnosti – byt. fond
4.717.108,78 Kč
Účet KB
5.608,48 Kč
13.086.361,35 Kč

C e l k e m:
Příjmy:

rozpočet upravený
skutečnost
/po rozpočt. změnách/

%

Tř. 1 daňové příjmy
10.522.970,Tř. 2 nedaňové příjmy 1.413.825,Tř. 3 kapitálové příjmy
344.700,Tř. 4 přijaté dotace
1.279.267,60

10.374.922,62
1.286.094,52
344.700,1.279.267,60

98,59
90,97
100,00
100,00

C e l k e m:

13.560.762,60

97,97

13.284.984,74

Třída 1 – daňové příjmy – příjmy z daní, místních poplatků
Třída 2 – nedaňové příjmy – příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor, služby
související s pronájmy, příspěvky, prodej neinvestičního majetku
Třída 3 – kapitálové příjmy – příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků, akcií
Třída 4 – přijaté dotace – dotační tituly ze státního rozpočtu , Krajského úřadu, SFŽP

Výdaje:
Tř. 5 běžné výdaje
Tř. 6 kapitálové výdaje
Celkem

9.611.846,60
1.706.000,-

8.101.457,42
1.319.343,92

84,29
77,34

11.317.846,60

9.420.801,34

83,24

Třída 5 – běžné výdaje – výdaje na mzdy, odvody z mezd, teplo, vodné, stočné, poštovné,
telefony, el. energie, neinvestiční úroky, daně, opravy, dotace příspěvkové organizaci
Třída 6 – kapitálové výdaje – pořízení investic

Financování:
Tř. 8

2.242.916,-

3.864.183,40

Finanční operace slouží k vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pro splácení úvěrů musí
být přebytkový rozpočet, pokud tomu tak není, musí se zapojit prostředky uspořené
v minulých letech.

Podrobný rozpis plnění rozpočtu je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k ostatním rozpočtům:
Neinvestiční transfery:
Příspěvek na výkon státní správy:
142.800,Poskytovatel je Krajský úřad, nepodléhá finančnímu vypořádání.
Lenorská slavnost chleba:
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Celkové výdaje:
Poskytovatel: Jihočeský kraj
Kompenzace ztrát obcí ležících na území NPŠ:
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Poskytovatel: MŽP prostřednictvím Jihočeského kraje

30.000,30.000,95.577,-

665,665,-

Rozvoj venkova a krajiny /filtry vodárna/
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Celkové výdaje:
Poskytovatel: Jihočeský kraj

150.000,150.000,766.668,10

Neinv. transfery – požární ochrana:
Přiděleno :
Vyčerpáno:
Poskytovatel: MV prostřednictvím kraje

5.581,5.581,-

Podpora zabezpečení mateřských a základních škol:
Přiděleno:
Vyčerpáno:
Poskytovatel: MŠMT

24.000.24.000,-

Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ Lenora:
přiděleno:
v roce 2017- 1. zálohová platba
ukončení projektu v roce 2018
Poskytovatel: MŠMT

486.326,291.795,60

Aktivní politika zaměstnanosti /VPP/
Přiděleno, vyčerpáno
Poskytovatel: stát

394.004,-

Volby do Parlamentu ČR:
přiděleno:
vyčerpáno:
vráceno:

22.000,11.715,10.285,-

Investiční transfery:
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích:
Přiděleno:
167.503,Vyčerpáno:
167.503,Celkové výdaje:
304.764,50
Poskytovatel: Jihočeský kraj
Územní studie v obci Lenora – lokality č. 45 a 54:
přiděleno:

106.577,-

(v roce 2017 – 95.919,- v roce 2018 doplatek 10.658,-)

vyčerpáno:
celkové výdaje:
Poskytovatel: SFŽP

106.577,117.975,-

Převody z vlastních fondů HČ/odpisy BF, VH HČ/:

1.550.102,-

Tvorba a použití peněžních fondů:
Obec tvoří Sociální fond, není veden samostatný účet.
SF byl tvořen ve výši 23.424,Z fondu bylo čerpáno na příspěvky na obědy zaměstnanců 23.424,Poskytnuté transfery občanským sdružením:
Vyúčtováno a vyčerpáno:
Vráceno: odd. stolního tenisu
Club metané 10.000,-, Spolek žen 12.000,-, oddíl stolního tenisu 10.000,-,
Klub metané 13.000,-

45.000,40.490,4.510,-

Dary obyvatelstvu:
Vítání občánků
Fyzická osoba:

18.000,50.000,-

Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola
Lenora.
Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele:
Příspěvek na provoz - neinvestiční
nevyčerpaný příspěvek 2016
nevyčerpaný příspěvek 2017
použito v roce 2017
hlavní činnost
4.329.931,47
4.329.931,47
0

náklady:
výnosy:
výsledek hospodaření:

280.000,108.235,57
-35.806,14
352.429,43
hospodářská činnost
208.661,208.661,0

Hospodářská činnost obce:
muzeum, IC
náklady:
93.030,14
výnosy:
99.017,05
výsledek hospodaření: -5.986,91

byt. fond
1.854.959,99
2.590.905,68
735.945,69

celkem
1.947.990,13
2.689.922,73
729.958,78

Zadluženost obce k 31. 12. 2017.
Úvěry a půjčky celkem:
Úvěr zateplení ZŠ:
Půjčka JVS:

201.978,52
441.100,-

643.078,52
splaceno 4/2018
splaceno 6/2018

V souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a s § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zažádala obec o
přezkoumání hospodaření Krajský úřad, odd. přezkumu, České Budějovice.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 19. 9. 2017 a 16. 4. 2018 .

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle §2 a §3 zákona č.
420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti
Přílohy:
1. Rozvaha k 31. 12. 2017 + příloha
2. Výkaz FIN 2 – 12 M
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
5. Rozvaha k 31. 12. 2017 – PO Základní škola a Mateřská škola
6. Výkaz zisku a ztrát – PO Základní škola a Mateřská škola
7. Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele , výsledek hospodaření - PO
8. Hospodaření hospodářské činnosti obce
Sestavil: Němcová Alena
Do celkové tištěné podoby ZÚ lze nahlédnout v kanceláři OÚ.

Vyvěšeno: 6. 6. 2018
Sejmuto:22. 6. 2018
Schváleno v ZO dne : 21. 6. 2018
Vyvěšeno v listinné a elektronické podobě

