Závěrečný účet obce Doubravice za rok 2017
Obec Doubravice v roce 2017 hospodařila podle schváleného
rozpočtu v obecním zastupitelstvu, který byl schválen ve výši
3762 tis. Kč v příjmech a 3452 tis. Kč ve výdajích. Rozdíl byl
kryt prostředky z minulých let.
V průběhu roku byl rozpočet upravován (změny schvalovány v OZ)
a jeho výše ke konci roku činila u příjmů 4673 tis. Kč a u
výdajů 4363 tis. Kč.
Z pohledávek obec nevykazuje žádné pohledávky.
Ze závazků obec vykazuje závazky vůči zaměstnancům ve výši
43.904 Kč, odvody daní ve výši 7.395 Kč, sociálního pojištění
v celkové výši 7.451 Kč a zdravotního pojištění v celkové výši
6.903 Kč z nevyplacených mezd za měsíc prosinec.
Zůstatek BÚ k 31.12.2017:

Moneta Money Bank
ČNB

2.878.086,54 Kč
232.574,35 Kč

Českomoravská záruční a rozvojová banka

1.430,00 Kč

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2017 (v tis. Kč):
Skutečnost příjmů:

daňové příjmy

3.900

(podíl na daních z FÚ)
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace

Skutečnost výdaje:

222
10
976

c e l k e m

5.108

běžné výdaje

3.337

investiční výdaje
c e l k e m

644
3.981

Obec obdržela dotace z programu POV Jihočeského kraje na:
- opravu oplocení pomníku padlých v 1. sv. válce ve výši
67.000 Kč
- rekonstrukci ústředního topení Mateřské školy Doubravice
ve výši 115.000 Kč
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- úroky z úvěru na přestavbu a nástavbu sportovních šaten ve
výši 18.000 Kč
- úroky z úvěru na zateplení Mateřské školy Doubravice ve
výši 17.000 Kč
Obec obdržela od Úřadu práce dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti ve výši 185.935 Kč.
Obec dále obdržela dotaci na výkon státní správy ve výši
57.800 Kč, příspěvek z Ministerstva zemědělství na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši
11.844 Kč a dotaci na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR ve výši 44.000 Kč.
Obec nevyčerpala z dotace určenou na volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR částku ve výši 112 Kč, kterou odvedla
při finančním vypořádání roku 2017 na účet Jihočeského kraje
v roce 2018.
V roce 2017 obec poskytla příspěvek dle počtu obyvatel Svazku
obcí Blatenska ve výši 19.600 Kč, Svazku obcí RADINA ve
výši 1.405 Kč a Svazku měst a obcí okresu Strakonice ve výši
1.000 Kč.
Dále Svazku obcí Blatenska 7.187,40 Kč jako vlastní podíl na
neinvestiční dotaci na pořízení kontejnerů na tříděný odpad a
100 Kč jako mimořádný příspěvek na školení.
Dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem Strakonice obec
uhradila za agendu spojenou s projednáváním přestupků 1.800
Kč.
Příspěvky dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů obec neposkytla.
Obec poskytla dar TJ Sokolu Doubravice ve výši 30.000 Kč,
který byl schválen zastupitelstvem obce.
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Finanční hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy
Doubravice:
Výnosy celkem
- z toho provozní příspěvek zřizovatele
- z toho dotace ze státního rozpočtu
- ostatní výnosy

1.760.164,66
200.000,00
1.422.374,00
137.566,00

Náklady celkem

1.783.191,78 Kč

Výsledek hospodaření

Kč
Kč
Kč
Kč

-23.027,12 Kč

Finanční fondy k 31.12.2017:
412 Fond kulturních a sociálních potřeb
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného
výsledku hospodaření

14.392,40 Kč
270.038,50 Kč

V příloze této zprávy je plnění rozpočtu detailně v příjmech i
výdajích podle paragrafů a položek (Fin 2-12), rozvaha, výkaz
zisku a ztrát a závěrečná zpráva z provedeného přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017, Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
příspěvkové organizace MŠ Doubravice (přílohy jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě a na internetových stránkách
obce)

Zuklín František
starosta obce

Na úřední a elektronické desce:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Kontrolou plnění rozpočtu byla provedena finanční kontrola dle
zákona 320/01 Sb.:
Příkazce:
Správce rozpočtu a hlavní účetní:

3

