OBEC OSIKY
IČO:00532134
Osiky 23, 679 23 Lomnice

Závěrečný účet obce za rok 2017
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Osiky schválený
závěrečný účet obce za r. 2017:
1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2017 (Výkaz FIN 2-12)
Příjmy

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem

1 415 000,112 000,0,55 000,1 582 000,-

1 811 930,352 000,102 800,90 700,2 357 430,-

1 811 281,91
351 468,06
102 767,90 521,2 356 037,97

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

1 095 300,50 000,1 145 300,-

1 581 200,16 400,1 597 600,-

1 578 339,87
16 333,1 594 672,87

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2017 – plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby, k nahlédnutí
na obecním úřadě, nebo na elektronické úřední desce
2) Hospodaření s majetkem obce (viz. příloha)
Doplňující informace z rozvahy k 31. 12. 2017 (výkaz Rozvaha 12/2017)
-

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Materiál na skladě
Odběratelé
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky
Základní běžný účet
Pokladna
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky

53.331,175.400,13.449.292,91
19.636.031,77
525.142,1.052.817,64
23.260,2.214,99
20.444,10.778,16.350,33.830,2.500,67.817,2.677.390,69
7.886,9.904,65
16.797,33.830,53.231,20

Přílohy: zápis z inventarizace, Rozvaha k 31. 12. 2017, k nahlédnutí na obecním úřadě, nebo na elektronické úřední
desce
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3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích a v
souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).
C. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Osiky za rok 2017
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
-

Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatel zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku …………………………..3,20 %
b) podíl závazků na rozpočtu územní celku …………………………………2,68 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ……….

0%

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle
právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
Dluh obce Osiky k 31. 12. 2017 nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 v úplném znění k nahlédnutí na obecním úřadě,
nebo na elektronické úřední desce

4)

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Neinvestiční transfery:
ÚZ
000

Popis
Souhrnný dotační vztah

13013 MPSV ČR – dotace z úřadu práce na zaměstn.
98071 Volby do poslanecké sněmovny PČR

Poskytnuto

Skutečně čerpáno

57.800,-

57.800,-

8 630,-

8.630,-

24.100,-

7.294,-
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5)

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací obcí v roce 2017

Poskytnuto – komu (subjekt)
DSO Lomnicko
JMK
Město Tišnov
Město Tišnov

účel

výše Kč

příspěvek na provoz DSO
příspěvek na financování systému IDS JMK
příspěvek – Sociální služby
příspěvek – právní ochrana dětí

1 500,7 250,8 562,30
1 000,-

S celým obsahem závěrečného účtu, včetně všech uvedených příloh, je možné se seznámit na internetových stránkách
obce: www.osiky.cz a v listinné podobě v kanceláři Obecního úřadu v Osikách.
Závěrečný účet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 1. 6. 2018, usnesením č. 3/6/2018.
Vyvěšeno:

19. 6. 2018

Sňato:

…………………….

Josef Zeman
starosta obce
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