
        Návrh závěrečného účtu obce Pěčice za rok 2016 

Dne 23.12.2015 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce jako vyrovnaný. V průběhu roku 

nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Rozpočet skončil přebytkem 

hospodaření ve výši 933.437,77 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními 

č. 1 ze dne 13.3.2016, č. 2 ze dne 12.4.2016, č. 3 ze dne 15.5.2016, č.4 ze dne 13.6.2016, č. 5 ze 

dne 12.7.2016, č.6 ze dne 12.8.2016, č.7 ze dne 31.8.2016, č.8 ze dne 28.9.2016, č. 9 ze dne 

11.11.2016, č. 10 ze dne 30.11.2016, č.11 ze dne 2.1.2017, která byla schválena zastupitelstvem 

obce. Všechny změny jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2016. 

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.  

 

                                             Příjmová část  
 

Skutečné příjmy roku 2016 byly 3 503.980,73 Kč  

 

z toho:              daňové příjmy   2 789.973,14 Kč  

                         nedaňové příjmy  313.522,59 Kč  

                         kapitálové příjmy  0,-- Kč  

                         přijaté dotace  400.485,00 Kč  

 
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY  

 

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní 

náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.  

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.  

 

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  

 

Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle 

jednotlivých § a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté 

příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy.  

 

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  

 

V tomto roce obec neměla žádné kapitálové příjmy.  

 

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE  

 

Přijaté dotace v roce 2016 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, státních fondů a kraje jsou 

zobrazeny v tabulce. Součástí tř. 4 – přijaté dotace je dotace z krajského úřadu na správu ve výši 

44.000,00Kč 

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED DOTACÍ : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Výdajová část 

 

Skutečné výdaje za rok 2015 byly           2 977.966,99  Kč 

z toho běžné výdaje 2 311.469,59  Kč  

kapitálové výdaje                                                                 666.498,40  Kč      

 

Kapitálové výdaje tvořily :  

Pořízení rozhlasu-část platby +rozšíření                             99.879,--    Kč  

Rozšíření veřejného osvětlení                                            200.625,--   Kč 

Odvodnění ulice                                                                 185.650,40  Kč    

Chodníky  - projektová dokumentace                                180.344,--   Kč                                           

       

              

   

  

 

                                                                 

 

SKUPINA 2 : 

 

2141  -   hospoda                                                             126.450,--Kč 

2212  -   silnice                                                                    1.089,--Kč 

2219  -  ostatní pozem. komunikace                               180.344,--Kč 

2310 -    voda-automat                                                      47.016,--Kč 

  

 

SKUPINA 3 :  

 

3111  -   příspěvky MŠ Semčice, Ledce                           5.000,--Kč 

  

3113  -   neinvestiční dotace obcím na děti navštěvující ZŠ 

              ( Semčice, Dobrovice) –                              70.000,--Kč 

3322  - zachování a obnova kulturních památek          270.557,01Kč  

    

3341  -   místní rozhlas – pořízení                    99.879,--Kč 

 

POLOŽKA   ÚČELOVÝ ZNAK TEXT PŘÍJMY ČERPÁNÍ 

  4116 13013          ÚŘAD PRÁCE          163.403            163.403 

  4116 
 

14004               SDH             2.000               2.000 

5171  29331     DOTACE – kaplička 

 

     184.100     184.100 

  4111 98193 DOTACE – VOLBY          20.200.              6.982 

  CELKEM             356.485   



3399 -    kulturní akce – věcné dary,výročí,divadlo, apod.  28.278,60Kč 

 

3419 -    SOKOL                                                       70.000,--Kč  

 

3612 – bytové hospodářství                                                  19.851,--Kč                                                               

 

3631  -  opravy a údržba veřejného osvětlení           200.625,--Kč 

 

3632 – hřbitov Semčice                                                         3.513,--Kč 

 

3722  -   náklady na odvoz a likvidaci  

              komunálních odpadů +investice bioodpad         248.619,13Kč 

 

3745  -   náklady na údržbu veřejné zeleně                      183.541,70Kč 

 

SKUPINA 5 : 

 

5212  - ochrana obyvatelstva                                               10.000,--Kč 

 

5512 – výdaje spojené s činností zásahové jednotky 

            Dobrovolných hasičů v Pěčicích                             51.883,--Kč 

 

 

SKUPINA 6  - všeobecná správa : 

 

6112 – místní zastupitelské orgány – 

            výdaje na odměny zastupitelů –                               352.999,--Kč 

 

6115  - volby do zastup. Územních samospr. celků                 6.982,--Kč 

 

         

6171 -  činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří tyto položky : nákup  

            materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na energii, cestovné, služby  

            pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, nákup softwaru,  

            školení, pojištění a mzdy zaměstnanců                    786.156,81Kč     

 

6310 – služby peněžních ústavů                                              5.482,80Kč   

 

6320  - pojištění                                                                     16.238,--Kč 

 

6330  - převody vlastním fondům                                          70.000,--Kč 

 

6399  - platby daní a poplatků krajům, obcím a ost fondům  23.560,--Kč 

 

 

 

 

Obec má BÚ vedený u KB č. 33220181/0100 stav k 31.12.2016 je 5 163.383,39 Kč 

Účet u ČNB č. 94-9212181/0710 stav k 31.12.2015 je 193.199,50Kč 

Účet u KB č. 107-1166880217/0100 stav k 31.12.2015 je 3 014.370,35 Kč 

 

   

 



              

Správnost hospodaření obce Pěčice za rok 2016 byla provedena přezkoumáním ve dnech 

17.10.2016 a 7.4.2017 pověřenými pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje. Zpráva o 

přezkoumání hospodaření obce Pěčice za rok 2016  je součástí závěrečného účtu při jeho 

projednávání v zastupitelstvu obce. 

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pěčice za rok 2016 

Závěr : 

Při přezkoumání hospodaření obce Pěčice za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost uvedených pod písmenem c)  

 

 
                                          ( § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

-Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí u účtů 

  019.010,019.020,021.050,081,088.000,081.010,081.012-081.015 

- Obec neúčtovala o opravných položkách k pohledávkám po lhůtě splatnosti k účtu 315-Jiné     

pohledávky z hlavní činnosti   

- Obec nedodržela postupy účtování transferů s povinností vypořádání 

 

                               Byly zjištěny nedostaky spočívající v : 

 

                                (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

 

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky. 

-Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. b) 

 

 

   

Upozornění na rizika dle § 10 odt. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

Neuvádí se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce…………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

             …………………….     ……………………… 

                  účetní OÚ             starosta obce  



  

 

 


