OBEC KLABAVA
338 41 KLABAVA 17, tel/fax: 371728423, e-mail: klabava@klabava.eu ,
IČO: 00258814

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KLABAVA
ZA ROK 2016
(komentář)
Obec účtuje v podvojném účetnictví, řídí se zákonem o účetnictví a vyhl. č. 410/2009 Sb.,
k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, platnou
rozpočtovou skladbou a Českými účetními standardy pro některé vybrané jednotky.
Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby.
K 31.12.2016 obec není zřizovatelem příspěvkové organizace s právní subjektivitou ani
společností s ručením omezeným. Obec hospodařila v roce 2016 podle schváleného
rozpočtu. Jeho výše, úpravy (v rozsahu rozpočtových opatření č. 1-8) a čerpání příjmů i
výdajů jsou podrobně obsaženy ve výkazu o plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M k 31.12.2016
(příl. č. 1). Ukazatele ve zkrácené verzi jsou uvedeny v tabulce č. 1 níže. Finanční
vypořádání se státním rozpočtem, státními fondy a rozpočtem kraje bylo provedeno
podle platných předpisů, termíny závěrečného hodnocení čerpání dotací za r. 2016 byly
dodrženy (viz příl.č 2). Při čerpání dotací byly splněny všechny závazné ukazatele a
dotace byly vyčerpány v souladu s podmínkami pro jejich čerpání stanovenými ve
smlouvách. Vyúčtování dotací ve zkrácené podobě viz Tabulka č. 2. Obec také z
rozpočtu obce poskytla dotace a dary jiným subjektům, podrobně viz Tabulka č. 3.
Přezkoumání hospodaření za r. 2016 provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení
finanční kontroly, na základě žádosti obce podle §42 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klabava za r. 2016 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Plné znění
Zprávy o přezkoumání hospodaření je jako součást návrhu závěrečného účtu
k nahlédnutí na OÚ Klabava v úředních hodinách (příl. č. 3).

Čerpání a plnění rozpočtu r. 2016 (v tis. Kč) - Tabulka č. 1
Text
Schválený
Upravený
Plnění k 31.12.2016
rozpočet
rozpočet
Třída 1 - daňové příjmy
4 791, 60
4 778,17
4 200, 00
Třída 2 - nedaňové příjmy
Třída 3 - kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté transfery
Příjmy po konsolidaci celkem
Třída 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
Konsolidace příjmů i výdajů
Výdaje po konsolidaci celkem
Saldo Příjmy – výdaje (po
konsolidaci
Třída 8 - financování

356, 80
0
84, 20
4641,00
3 205, 00
1 436, 00

442, 90

397, 45

0
645, 60
5880,10
3613,60
1 854, 00

0
645, 61
5821,23
3065,52
945, 76

0
4641,00
0

0
5467,60
412,54

0
4011,28
1 809, 95

0

- 412, 54

- 1 809, 95
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Obec v r. 2012 uzavřela smlouvu u Komerční banky a. s. na poskytnutí investičního
úvěru ve výši Kč 1 milion na výstavbu vodovodu a kanalizace.
Splácení jistiny úvěru - v r. 2016 bylo uhrazeno 200.400,-Kč. Celkem zbývá k 31.12.2016
z úvěru uhradit Kč 248.500,-.
Stav finančních prostředků k 31.12.2016 na běžných účtech činil 5.783.152,30 Kč.
Stav peněžních fondů k 31.12.2016 (Fond obnovy vodovodu a kanalizace) činil:
543.210,05 Kč.
Vyúčtování finančních vztahů
ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za r. 2016
Dotace (transfery) do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem Kč 645.607,-. Rozpis
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracováno v tabulce níže.
Tabulka č. 2 (v Kč):
poskytovatel UZ
účel
KÚ PK
KÚ PK
KÚ PK
ÚP ČR
ÚP ČR

položka poskytnuto čerpáno

- NIV dot. - stát. správa
- PSOV 2016 – místní
kom. ke klubovně
98193 Volby do zastup. krajů
13234 Příspěvek na VPP
13013 Příspěvek na VPP

4112
4222

Skutečně
použito
84.200,- 84.200,84.200,300.000,- 300.000,- Bude použito

4111
4116
4116

22.000,- 22.000,37.050,- 37.050,202.357,- 202.357,-

v r. 2017

16.333,37.050,202.357

Poskytnuté finanční dary a dotace z rozpočtu obce v r. 2016
Obec Klabava v r. 2016 poskytla z rozpočtu obce finanční dary a dotace následujícím
subjektům:
Tabulka č. 3
Příjemce
Tělovýchovná jednota Sokol Klabava,
z.s.
Dělnická tělocvičná jednota Klabava
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
okresní organizace Rokycany
Honební společenstvo Litohlavy Klabava
Základní kynologický klub Klabava
Rokycanská nemocnice
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
místní organizace Rokycany
Český svaz ochránců přírody Rokycany
Plzeňský kraj

Částka

Účel

Dar/dotace

5.000,- Kč činnost

Dar

30.000,- Kč činnost
500,- Kč činnost

Dar
Dar

3.000,- Kč činnost

Dar

10.000,- Kč činnost
1.000,- Kč Poskytování
léčebné péče
pacientům
500,- Kč činnost
1.000,- Kč činnost
18.440,- Kč Dopravní
obslužnost
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Dar
Dar
Dar
Dar
Dotace

Majetek, inventarizace za rok 2016
Stav majetku obce je uveden v přílohách ZÚ – Rozvaze (příl. č. 4), Výkazu zisku a ztráty
(příl. č. 5) a Příloze účetní závěrky k 31.12.2016 (příl. č. 6), které jsou k nahlédnutí
v pracovní dny v kanceláři OÚ Klabava v úředních hodinách.
Povinnost inventarizovat všechen majetek a závazky vyplývá z ustanovení § 29 a § 30
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, ve
znění pozdějších předpisů.
Postup pro inventarizaci majetku a závazků upravuje vyhl. č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění a dále vnitřní směrnice obce
č. 1/2011. Při inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2016 nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly.
V r. 2016 byl do užívání zařazen tento dlouhodobý majetek:
- Zpevněná plocha u klubovny obce – pořizovací cena Kč 631.238,- Malotraktor VARI - pořizovací cena Kč 50.990,S celým obsahem Návrhu závěrečného účtu obce za r. 2016 včetně příloh se mohou
občané seznámit na Obecním úřadu Klabava v úředních hodinách ode dne jeho
zveřejnění. Návrh závěrečného účtu v plném znění je také k dispozici na elektronické
úřední desce na webových stránkách obce www.klabava.eu. Případné připomínky
k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně, nebo ústně při projednávání
závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva obce.
Pavel Kočárek – starosta obce
Zpracovala: Renáta Bernášková – hlavní účetní a správce rozpočtu
Přílohy:
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016 – příl č. 1
- Finanční vypořádání se státním rozpočtem, státními fondy a rozpočtem kraje
za r. 2016 – příl č. 2
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Klabava za r. 2016 (KÚPK)
– příl. č. 3
- Účetní závěrka k 31.12.2016 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky)
– příl. č. 4 - 6
Informace o schválení:
Návrh závěrečného účtu byl řádně zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední
desce s dálkovým přístupem v době od 31.5.2017 do 19.6.2017. Závěrečný účet byl
schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 19.6.2017 usnesením č. 177: Zastupitelstvo
obce schvaluje závěrečný účet obce za r. 2016 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce „bez výhrad“.
Pavel Kočárek – starosta obce
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