Závěrečný účet obce Bítouchov za období od 1.1.2017 – 31.12.2017
(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění platných předpisů).
Identifikační údaje:
Název:

Obec Bítouchov

Sídlo:

Bítouchov 10

PSČ:

294 01

Okres:

Mladá Boleslav

IČO:

00237477

Tel.

326781095

Email:

bitouchov_ou@seznam.cz

Starosta obce:

Oleg Dohalský

Místostarosta obce:

Ing. Jiří Nýč

Složení zastupitelstva obce:
od 3.11.2014 Dohalský Oleg, Ing. Nýč Jiří, Ing. Badalec Petr, Bechyňová
Stanislava, Holda Tomáš, MVDr.Ladislav Kilián, Mgr. Vlastimil Michalec

HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.12.2017
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v tis. Kč)
Schválený Rozpočtová Upravený
rozpočet opatření
rozpočet

Plnění k
31. 12.
2017

% plnění k
upraveném
u rozpočtu

Třída 1 - Daňové příjmy

3 527

1 843

5 370

5 581

103,9

Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace a transfery
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo - příjmy/výdaje
Financování celkem

52
50
47
3 676
2 919
1 200
4 119
443

69

121
50
70
5 611
4 507
1 259
5766
155

103
0
6 134
11 818
9 573
264
9 837

85,5
0
21
210,6
212,4
21
170,6

24
1 936
1 588
59
1 647

155

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v
plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním
úřadu u hlavní účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů,
výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce, hlavní účetní kniha.)
Překročení či nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a
paragrafů jsou rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění
rozpočtu.
Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
- Pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků
- Vodohospodářská činnost
- Výnosy z reklam
Stav účelových fondů a finančních aktiv
(obec nemá)
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
(obec nemá)

Hospodaření organizací založených městem
(obec nemá)
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce na státní správu za rok 2017 činila celkem Kč 47
400,-poskytovatel
KÚSK

účel
Dotace na

položka
4112

rozpočet
51 800

čerpání
51 800

Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Návrh rozpočtu obce Bítouchov byl zveřejněn na úřední desce obce a na
desce umožňující dálkový přístup od 9.12.2016 do 27.12.2016, rozpočet byl
schválen zastupitelstvem obce dne 27.12.2016
Rozpočtová opatření
Zastupitelstvo obce schválilo celkem 8 rozpočtových opatření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu
Středočeského kraje na základě smlouvy mezi objednatelem obcí
Bítouchov a zhotovitelem Krajským úřadem pro Středočeský kraj.
Přílohy k závěrečnému účtu:
- zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly o
výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků
- výkaz zisku a ztrát
- inventarizační zpráva za rok 2017
Závěr zprávy:
při přezkoumání hospodaření za rok 2017 na základě zákona č.420/2004
Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:
1.)

obec opravným dokladem 7700002 ze dne 30.6.2017 účtovala o

pořízení 432 ks akcií VAK Mladá Boleslav v pořizovací hodnotě Kč
988.294,90 , ale neodúčtovala původní zápis pod dokladem
7700001 ze dne 15.5.2017 na Kč 432.000,-- , čímž byla chybně
navýšena hodnota pořízených akcií.
Komentář k rozboru plnění rozpočtu:
oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 byly podstatně překročeny tyto
daňové příjmy:
- daň z příjmu fyzických osob placená plátci o Kč 295 000,- daň z příjmu právnických osob o Kč 203 000,- daň z přidané hodnoty o Kč 566 000,- daň z nemovitých věcí o Kč 66 000,naopak nebyly naplněny příjmy za prodej pozemku, kde bylo rozpočtováno
Kč 50 000,- Kč a nebyl prodán žádný pozemek
ve výdajové části bylo rozpočtováno Kč 50 000,- na údržbu knihovny v
Dalešicích, nebylo čerpáno, akce byla přesunuta na rok 2018
na investiční akci pohostinství bylo rozpočtováno Kč 650 000,-, skutečně
čerpáno pouze Kč 67 510,-, akce pokračuje v roce 2018
u svozu komunálního odpadu bylo rozpočtováno Kč 290 000,-, čerpáno
bylo však 361 000,- z důvodu navýšení ceny dopravy a skládkovného při
likvidaci velkoprostorového odpadu /kontejnery/
na územním plánu obce rozpočtováno Kč 150 000,-, nebylo čerpáno nic,
částečné plnění nebylo vyžadováno, akce pokračuje v roce 2018, kdy bude
také změna územního plánu dokončena
u nákupu pozemků bylo rozpočtováno Kč 150 000,-, čerpáno bylo Kč 55
360,- další akce nebyla realizovaná z důvodu nedostatku stavebních
kapacit, bude pokračovat v roce 2018 - 2019
závěrečný účet za rok 2017 zpracovala: Hradiská Alena
v Bítouchově dne 18.6.2018
Oleg Dohalský – starosta obce
vyvěšeno na elektronické úřední desce 25.6.2018
zároveň vyvěšeno na pevné úřední desce

Jiří Nýč – místostarosta

