
Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2017

1. Finanční hospodaření obce v roce 2017
Zastupitelstvo  obce  pro  rok  2017  schválilo  rozpočet  obce   dne  22.12.2016.  Obec  hospodařila  na  základě
schváleného rozpočtu.

Obcí schválený a poté upravený rozpočet ukazuje tabulka:

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Příjmy 3.501 020,00 Kč 4 345 390,00 Kč 3 817 321,53 Kč
Výdaje 3 501 020,00 Kč 4 475 770,00 Kč 2.791 107,73 Kč

Obec předpokládala vyrovnaný rozpočet. 

Převaha výdajů nad příjmy (řádek 4440) na konci roku činila  1 026 213,80 Kč. 
Finanční prostředky na ZBÚ k 31.12.2017 činily 1.927 221,61 Kč.



Obec přijala dotace

Středočeský kraj-volby Poslanecké směnovny(4111-)       8 850,- Kč
SZIF                   - investiční dotace malotraktor(4213)  409 500,-Kč
Ekoso                 - přípěvek(4129)                                       5 200,-Kč

Provozní zálohy: elektřina                                     104 850,00 Kč
                            poplatek za odběr podz.vody       38.040,00 Kč

                       
Závazky: 
Mzdy zaměstnanci:                          34.210,00 Kč
SP a ZP:                                             8.057,00 Kč
Daně:                                                  7.575,00 Kč
Daň z přidané hodnoty                       7.590,00 Kč
Daň z příjmů:                                    174.990,00 Kč
Celkem:                                            232.422,00 Kč



Obec nepřijala žádné půjčky ani návratné finanční výpomoci a rovněž neposkytla žádné půjčky ani návratné
finanční výpomoci. 

Obec vybrala v roce 2017:
-   na poplatcích za psy              870,- Kč
– za vodné                         114.530,- Kč
– za pronájem pozemků      51.955,- Kč
– za prodej dřeva             1.166 296,- Kč

-----------------------------------------------
– Celkem:                       1.333 651,-Kč

  
Obec předala v roce 2017 obyvatelům k životním jubileím věcné dary v celkové výši: 35.988,- Kč.
Poskytnutí věcných darů bylo schváleno zastupitelstvem. 

2. Hospodaření příspěvkových organizací
Obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.



3.Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi

Doprava
Obec je členem sdružení Benebus, které přispívá na autobusovou dopravu, a tím zajišťuje dopravní obslužnost
obce. V roce 2017 přispěla obec Chlum do tohoto sdružení částkou 24.830,- Kč.

Mikroregion
Obec je součástí mikroregionu Český smaragd. Členský příspěvek v roce 2017 činil 13.000,--Kč. 

Ekoso
Obec Chlum je členem dobrovolného sdružení Ekoso. Za uložení odpadu na skládce za rok 2017 v Trhovém
Štěpánově obec zaplatila  71.752,00 Kč.

Myslivecké sdružení
Obec Chlum zaplatila příspěvek na činnost za rok 2017 ve výši 6.000,-Kč



4. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Obec  na  základě  zákona  o  obcích  požádala  Krajský  úřad  Středočeského  kraje  o  provedení  přezkoumání
hospodaření  za  rok  2017.  Dílčí  přezkoumání  hospodaření  za  rok  2017  provedly  kontrolorky  Bc.  Marie
Milanovičová a Bc. Jana Hurtíková dne 15.11.2017 a konečné dne 16.5.2018.
Přezkoumání uzavřel KÚ Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 s tímto závěrem: 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

5. Vyhodnocení podnikatelské činnosti obce
Obec v roce 2017 neprovozovala žádnou podnikatelskou činnost.

6. Hospodaření založených obchodních společností
Obec není zakladatelem žádné společnosti.
7. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2017 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s
rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly
zjištěny žádné chyby a  nedostatky.
Proto  s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2017 lze souhlasit

bez výhrady, a schválit roční účetní závěrku.



Připomínky mohou občané uplatnit  písemně nejpozději do 8.6.2018 nebo ústně na jednání zastupitelstva dne
8.6.2017 od 19,00 hodin. 
Součástí tohoto návrhu jsou přílohy, které jsou k nahlédnutí na OÚ Chlum nebo na elektronické desce obce.
1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum za rok 2017
2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2017
3)  Rozvaha k 31.12.2017
4)  Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
5) Příloha účetní závěrky k 31.12.2017

V Chlumu dne: …...................Vyvěšeno dne: ….....................Sejmuto dne......................................................


