Závěrečný účet obce ŽIŽICE za rok 2017

Závěrečný účet hospodaření obce Žižice je zpracován na základě § 17 zákona č. 250/ 2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.
Obsahuje údaje o plnění rozpočtu na straně příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a
finančního vypořádání se státním a krajským rozpočtem.
Součástí závěrečného účtu je plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žižice za rok
2017, které se uskutečnilo ve dnech 21. 2. 2018 - 22. 2. 2018 a 11. 9. 2017 – 12. 9. 2017 odborem finanční kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě přezkoumání provedeného dle ustanovení zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Údaje o obci:
Adresa: Obec Žižice, Žižice čp. 31, 274 01 Slaný
IČ: 00235211 DIČ:CZ 00235211
Tel., fax: 312 522 386
Peněžní ústav: KB a.s, č. účtu: 4025 141/ 0100
ČNB č. účtu: 94- 4623141/ 0710
Pod obec Žižice spadají obce -Vítov, Luníkov, Osluchov, Drnov
Počet obyvatel k 31.12. 2017 činil celkem: 644
Z toho Žižice: 298, Vítov: 80, Luníkov: 68, Osluchov: 77, Drnov: 121
Počet zaměstnanců- celoročně: 2, sezónně: 4
Počet členů zastupitelstva obce: 7

V roce 2017 pracovaly výbory: finanční a kontrolní

Obecně závazná vyhláška vydaná v roce 2017 byla jedna a to Obecně závazná vyhláška číslo 01/2017 kterou se
stanovuje dle ustanovení § 10 b) Zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění
POPLATEK za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Žižice.

1.) Hospodaření obce podle rozpočtu, změny rozpočtu
V roce 2017 obec hospodařila dle rozpočtu zpracovaného v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Po jeho projednání a schválení v zastupitelstvu obce dne 13. 12.
2016 byl nástrojem pro finanční hospodaření obce v roce 2017. Rozpočet byl schválen v paragrafovém členění jako
schodkový, schodek kryt z rezerv z minulých let.

Obec ve svém hospodaření v roce 2017 jedenácti rozpočtovými změnami navýšila schválený rozpočet v příjmech
z 12 634 000,- Kč na 13 685 847,-Kč a ve výdajích z původ. rozpočtovaných 17 127 000,- Kč na 9 954 502,- Kč.
Tyto rozpočtové změny se týkaly na straně příjmů i výdajů zejména realizace výstavby dalšího kanalizačního řádu
ČOV v obci, oprav a údržby veřejného osvětlení, komunikací a budov, výsadby zeleně, péče o vzhled a údržbu
obce.
Komentář k vybraným příjmovým položkám:
-

Poplatek za likvidaci KO v roce 2017 činil 500,-Kč/osobu, taktéž za rekr.objekt – chalupa /rok, celkově
bylo vybráno 322 454,-Kč
Poplatek ze psů činil 100,-Kč za prvního psa, 150,-Kč za druhého a dalšího psa- celkově vybráno 29 150,Kč. Správní poplatky 2 000,-Kč
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 148 791,-Kč . Příjmy z pronájmu pozemků 19 027,-Kč
Příjmy z prodeje pozemků 1 015,-Kč.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 272 181,- Kč
Příjmy- přij. přísp. na pořízení dlouhodobého majetku 2 900,- Kč

Komentář k vybraným výdajovým položkám:
- Opravy a udržování, stavby poz. komunikací , silnice, chodníky, dopr. značení 3 582 818,- Kč .
- Pitná voda –ostat.služby, stavby 36 420,- Kč
- Výdaje na výstavbu kanal. řádu ČOV Vítov - Drnov 5 689 351,- Kč. Opravy a udržování,
ostat.služby, ost. os. výdaje, úroky energie ČOV Luníkov 626 678,-Kč
- Neinv. příspěvek MŠ 230 000,- Kč
- Zálež.kultury - jubilea, vítání občánků, akce pořádané obcí a pod. 117 018,-Kč.
- Sport. Zařízení v majetku obce, tělovýchova 49 000,- Kč
- Nebyt. hospodářst.- Pohostinst., Hasičárna KM - DDHM, energie, opravy a udržování 114 448,- Kč
- VO - opravy a udržování včetně el. energie 226 740,- Kč.
- Územní plánování 125 226,- Kč
- Nakládání s odpady 718 532,- Kč
- Veř. zeleň - opravy a udrž., ost. služby, stroje a zař., revitalizace a výsadba zeleně 1 047 842 , - Kč.
- Zastupitelstva obcí 845 880 ,- Kč
- Činnost místní správy 974 069,- Kč.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou obsaženy v přílohách a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní úřadu
( výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
2.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí – MŠ Žižice
Hospodářský výsledek MŠ Žižice za rok 2017 činil zisk ve výši 30 338,20- Kč a byl převeden do rezervního fondu
MŠ.
Hospodaření a finanční vypořádání PO schváleno na OZ dne 17.4. 2018.
Roční a čtvrtletní účetní uzávěrky zřízené příspěvkové organizace včetně všech předepsaných výkazů jsou uloženy
v kanceláři ředitelky MŠ, kopie výkazů na OÚ.

3.)

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 5 836 030 ,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v
průběhu roku 2017 je zpracován v příloze. Dotace byly vyúčtovány v řádném termínu.
4.)
Majetek obce – inventarizace
Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12. 2017 na základě vydaného plánu inventur pro rok 2017 ze dne
11.12.2017 v souladu se Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků .
2.

5.)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Přezkoumání hospodaření obce provedly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Bc. Marcela Bažoutová, DiS.,
kontrolor Ing. Petr Matoušek z Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor kontroly. Přezkoumání se
uskutečnilo dne: 11. – 12. 9. 2017 a 21. – 22. 2. 2018 na základě zákona č. 420/ 2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
se zákonem č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Žižice za rok 2017, podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v:
( § 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu.
Závěrečný účet obce, výsledek hospodaření a auditu za rok 2017 byl projednán na zasedání zastupitelstva
dne 15. května 2018.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žižice za rok 2017 bez výhrad.
Přílohy: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017, Příjmy a výdaje dle tříd, Příjmy a výdaje dle
účel.znaků, Vyúčtování fin.vztahů ke st.rozpočtu.
Vypracovala: Hořejší Jana

Vratislav Rubeš
starosta obce

V Žižicích 16.5. 2018
Návrh Závěrečného účtu obce Žižice za rok 2017

zveřejněn na úřední desce obce a úřední desce obce v elektronické podobě

Vyvěšeno: 27. 4. 2018

Sejmuto: 14. 5. 2018

