Obec Rácovice : IČO 00378518
Návrh Závěrečného účtu obce Rácovice rok 2017
(§ 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
Rozpočet Plnění k 31.12.2017 %RU
Třída 1 – daňové příjmy ………..
1.712.000,--Kč
Třída 2 – nedaňové příjmy …………
51.500,--Kč
Třída 3 - kapitálové příjmy ………….
260,00Kč
Třída 4 - příjaté transfery ……………
57.800,--Kč
Příjmy celkem: 2.005.013,50kč
třída 5 – běžné výdaje ……………
1.821.300,--Kč
Třída 6 – kapitálové výdaje …………
0,--kč
Výdaje celkem: 1.552.390,62kč

1.796.649,99kč
108.498,25kč
260,00 Kč
329.002,00K č

90,55%
88,82%
100,00 %
100,00%

1.477.724,62kč
74.666,00kč

52,01%
100,00%

Třída 8 – profinancování výdajů 682.019,62Kč
Příloha č.1 Výkaz Fin 1 – 12 M

2) Dotace
Dotace byly vyčerpány beze zbytku a řádně vyúčtovány.
4111- dotace na volby do ČR parlamentu částka 17.033,--kč
4112 – běžná dotace na správu 57.800,-- Kč
4116 – Dotace na Veřejnoprospěšné práce ÚP Jihlava 128.669,--Kč
4116 Dotace pro Hasiče od MVnitra na provoz hasičů ve výši 5.500,-4122 Neinves.dotace na Opravu kulturního domu ve výši 120.000,--kč
3) Obec nemá hospodářskou činnost
4) Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.
5) Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2017
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Nebyly zjištěné chyby a nedostatky při přezkumu hospodaření
za rok 2017 v účetnictví.
Výsledek Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor kontroly,
základě žádosti obce.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004Sb., o
přezkoumávání
Hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne
16.2.2018
Příloha č.3 – zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2017
Příloha č. 4 - výkaz FIN 1-12M

Podrobné doklady o Závěrečném účtu 2017 a
Rozvaha, Výkaz zisku
a ztrát, příloha jsou uloženy na Obecním úřadě, jsou umožněny k nahlédnutí
pro občany.
Příloha pro hospodaření s majetkem obce atd.5)
Pojmenování majetku
Zařazení do drobného nehmotného majetku antivir v částce 2569, spisová
služba
V hodnotě 8712,--kč
Zařazení do majetku movité věci nová kuchyňská linka v kulturní domě
ve výši 55.185,--kč
Zařazení drobného hmotného majetku jiskřící řetěz vevýši 1227,--kč
Nákup informační tabule na účet 028 ve výši 5399,-Prodej pozemku ve výši 260,--kč
Vstupem Katastrálního úřadu Moravské Budějovice došlo nabytí pozemků
Vodní plochy a orné ve výši 5693,66kč a ke snížení orné ve výši 84,42kč
Pozemek ostatní plocha zvýšení o 9314,34kč a snížení 905,17kč
Na účtu nedokončeného dlouhodobého majetku vedeme
pořízení stojanu s mapu Třebíčska, která se v roce 2018 zjara zabetonuje a
zařadí se jako stavba částce 13.431,--kč
Nákup betonových poklopů kanálů na silnici v hodnotě 29.445,--kč
Nákup map Třebíčska v hodnotě 1150,--kč
Nákup dřevěných soch do Betléma ve výši 41.000,--kč
Nákup myčky lahví do baru, chladničky, židlí v hodnotě 30.555,33kč
Obec v roce 2018 uskuteční projekt výstavby Dětského hřiště a
na účtu nedokončeného dlouhodobého majetku vedeme uhrazené faktury
Za pořízenou dokumentaci na tuto stavbu v hodnotě 9.680,--kč
Peněžitá hodnota majetku
Daňové příjmy k 31.12.2017
2. Nedaňové příjmy k 31.12.2017
Z toho například:příjem z pronájmu pozemků
Příjem z pronájmu nemovitostí-KD
Přeplatek el.energie
Odměna za třídění odpadu
Prodej dlažby
Přijetí daru pro SDH od firmy Tezas Servis Praha
3.kapitálové příjmy
4.přijaté transfery:
Dotace zeSR na samosprávu
Dotace z Úřadu práce pro veřejno.pros.práce
Dotace z Ministerstva vnitra pro provoz SDH
Dotace z POV KrajVysočina oprava Kulturního
domu interiér
Dotace na parlamentu volby ČR ze SR
Prodej dlažby
Vystavené faktury za provoz mobilních služeb
Č.1,2
Příjem poplatky z tko a ze psů,prodej talonů

2.234.410,24
108.498,25
28.480,00
1.600,-21.297,-14.180,-605,-10.000,-260,-329.002,-57.800,-128.669,-5.500,-120.000,-17.033,-605,-30.000,00
14.475 + 1150 + 4030,-kč

Úroky z vkladu na běžných účtech KB, ČNB
5. Daňové výdaje k 31.12.2017
Napříkl.nejčastější výdaje: oprava kultur.domu
Budování stavby Dětského hřiště
Budování „klubovny zázemí k hřišti“
Platy v praco.poměru VPP
Odvody sp,zp z prac.poměru
Nákup materi.kulturním domě
Výdaje na dopravní obslužnnost
Neinvestiční dary pro provoz SDH
Spotřeba el.energie –veřejné osvětlení,kd
Svoz komunálního odpadu
Platy pro knihovníka a kronikáře
Odměna zastupitelstva
Odvod zp z mezd
Platy v pracovním poměru míst.samosprávy
Odvod zp,sp
Pořízení kuchyňské linky v Kulturním domě
Nákup materiálu pro místní samosprávu
Pohoštění místní správy
Ceniny 52ks po 26,45kč talony
Ceniny poštovní známky 104ks po 16,-kč/kus
Telekomunikační poplatky
Poplatky ze základ.běžn.účtu

163,25
1.552.390,62
461.549,-9.680,-16.758,50
127.703,00
39.308,00
28.872,00
9.997,00
85.000,00
25.583,00
47.013,00
3.425,-68.643,-7.612-94.166,-31.725,-55.185,-27.760,50
1.521,-1.375,40
1.664,00
33.169,61
7.060,40

Stav finančních prostředků za Základním běžném účtu činila k 31.12.2017
Hodnotu 2.200.282,26kč
Podklady pro sestavení závěrečného účtu:
-výkaz FIN 40 USC
-výkaz Rozvaha USC
-výkaz Příloha USC
-výkaz Zisku a ztrát USC
Saldo provozního přebytku: Příjmy – výdaje – financování činí: 682.019,62kč
Příjmy: schváleny 1.821.300,-Upraveny 2.435.628,70
Výdaje: schváleny 1.821.300,-Upraveny 1.552.390,62
Rozpočet byl schválen 29.12.2016 na schůzi Zastupitelstva obce.

Starosta obce Ing.František Zvěřina
Sestavila: Jana Bajglová
účetní obce, správce rozpočtu
Dne17.2.2018 ve Rácovicích
Schváleno v ZO dne:

Vyvěšeno dne 19.2.2018
sňato dne ___________________

