ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE
ORLIČKY
Závěrečný účet obce za rok 2017
Na základě zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejňuje obec Orličky návrh na závěrečný účet
obce za rok 2017.
1. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2017 (výkaz FIN2-12)
Příjmy
schválený rozpočet
daňové příjmy
3 993 590,nedaňové příjmy
522 110,kapitálové příjmy
5 000,přijaté transfery
88 300,příjmy celkem
4 609 000,-

upravený rozpočet skutečnost
4 405 405,4 406 405,97
563 010,563 154,25
2 100,1 810,204 037,204 037,5 174 552,5 175 407,22

běžné výdaje
4 201 420,kapitálové výdaje 1 015 580,výdaje celkem
5 217 000,-

4 213 541,729 550,4 943 091,-

4 198 671,42
729 244,60
4 927 916,02

Viz.příloha č. 1 výkaz FIN 2-12 k 31.12.2017 – v plném členění dle rozpočtové
skladby

2. Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace)
a)zhodnocení hospodaření obce
hospodaření obce probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem obce, který
byl upravován 5 rozpočtovými opatřeními.
b) Výsledek inventarizace:
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Navrhovaná opatření:
- žádná
c) Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Orličky sestavenou
k 31.12.2017 dne 21.5.2018 č. usnesení
Protokol o schválení – příloha č.2

Viz přílohy č. 3 rozvaha
č. 4 výkaz zisku a ztráty a příloha
příloha č. 5 zápis z inventarizace

3. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů
UZ
označení dotace
poskytnuto
skutečně čerpáno
14 004 dotace hasiči
25 988 ,25 988,98 071 dotace volby
19 749,19 749,dotace výměna oken ZŠ 70 000,70 000,dotace vodovod víceletá vyúčtování, poskytnuta v 2016 250 000,Příloha č.6 – 4 ks vypořádání a vyúčtování dotace

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření USC A DSO pracovníky odboru
kontroly krajského úřadu..Bylo provedeno dne 26.4.2018.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Orličky nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Zpráva byla projednána na zasedání obecního zastupitelstva dne 21.5.2018 .
Dílčí přezkoumání bylo provedeno 3.10.2017 s výsledkem - nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Viz příloha č. 7 – zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření
č.8 – zpráva z dílčího přezkumu hospodaření

5. Hospodaření příspěvkových organizací
Výnosy celkem
- z toho příspěvek obce
Náklady celkem

2 660 844,02
350 000,2 646 665,40

Hospodářský výsledek: 14 178,62
Zastupitelstvo obce dne 19.3.2018 schválilo převod výsledku hospodaření ve
výši 14 178,62 Kč do reservního fondu č. usnesení 8/2018.

Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku POZŠ sestavenou ke dni
31.12.2017 na svém zasedání dne 19.3.2018 č. usnesení 8/2018.
Příloha č. 9 – rozvaha , výkaz zisku a ztráty ,příloha příspěvkové organizace
Příloha č. 10 – zápis z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace
Příloha č.11 – protokol o schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření

6. Tvorba a použití peněžních fondů
Obec nemá žádný fond

7. Cizí prostředky
Obec nemá žádný úvěr ani půjčku

8. Přehled poskytnutých darů a dotací
Nadační fond S námi jr tu lépe
ZUŠ Jablonné
Taneční skupina Gold
Hospic Anežky České
Charita Letohrad
Konzum
Sdružení obcí Orlicko

5 000,3 000,5 000,2 000,2 000,98 611,5 000,-

bez vyúčtování
bez vyúčtování
vyúčtováno
bez vyúčtování
bez vyúčtování
vyúčtování 2018
bez vyúčtování

Příloha č. 12 – vyúčtování příspěvků 2x

9. Stav finančních prostředků obce k 31.12.2017
ZBÚ
ČNB
Pokladna
Příloha č. 13 výpisy

2 627 359,16 Kč
951 586,23 Kč
39 511 ,-Kč

10. Střednědobý výhled obce
V tisících schválen dne 4.9.2017 na zasedání č. 8/2017 usnesení č.51/2017 na
období 2018- 2021
Příloha č.14

11. Návrh závěrečného účtu
Byl vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce po přezkumu hospodaření
od 4.5.2018 do 21.5.2018.

12. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
Byl projednán dne 28.5.2018 a přijato usnesení č. 28/2018 ZO Orličky
schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.
Příloha č. 15 - hodnotící zpráva za rok 2017
Příloha č. 16 – schválení závěrečného účtu za rok 2017
Zapsala: Siatková Eva
Hock Michal starosta obce

