Závěrečný účet obce Buřenice za rok 2016
(dle §17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů)

A. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
(údaje z výkazu FIN 2-12 M sestavenému k 31.12.2016)

__________________________________________________________________
Třída

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

1 – daňové příjmy
2 – nedaňové příjmy
3 – kapitálové příjmy
4 - přijaté transfery

2 981 980
454 396
0
93 224

Příjmy celkem:

3 529 600 Kč

5 – běžné výdaje
6 – kapitálové výdaje
Výdaje celkem:

Kč
Kč
Kč
Kč

3 175 970
648 596
0
494 610

Plnění k 31.12.2016
Kč
Kč
Kč
Kč

3 208 646,18
653 221,08
545,20
494 610,00

v%
upr.rozp.

Kč
Kč
Kč
Kč

101,03 %
100,71 %
%
100,00 %

4 319 176 Kč

4 357 022,46 Kč

100,88 %

2 187 700 Kč
1 641 900 Kč

2 275 676 Kč
1 543 500 Kč

2 136 593,80 Kč
519 900,00 Kč

93,89 %
33,68 %

3 829 600 Kč

3 819 176 Kč

2 656 493,80 Kč

69,56 %

Financování
300 000 Kč
- 500 000 Kč - 1 700 528,66 Kč
340,11 %
(použití prostředků na ZBÚ)
_______________________________________________________________________________
Hospodaření obce Buřenice 2016 probíhalo na základě rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce
dne 29. 3. 2016. Rozpočet byl schválen jako schodkový, s pokrytím vyšších výdajů oproti příjmům
ve výši 300 000,- Kč z prostředků na ZBÚ z hospodaření v minulých letech. V průběhu roku 2016
bylo schváleno celkem 6 rozpočtových opatření, která upravila schválený rozpočet na konečných
4 319 176,- Kč v příjmech a 3 819 176,- Kč ve výdajích. Hospodaření obce skončilo přebytkem v
částce celkem 1 700 528,66 Kč, o který byly zvýšeny prostředky na ZBÚ.
Výši plnění rozpočtu výdajů respektive plnění rozpočtu kapitálových výdajů oproti skutečnosti
ovlivnily plánované výdaje dvou investičních akcí smluvně vázaných k roku 2016, a to pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Babice ve výši 948 964,- Kč a Územní plán – etapa čistopis ve
výši 48.400,- Kč, jejichž realizace v samém závěru roku 2016 posunula čerpání těchto výdajů
(úhrady) do následujícího roku 2017.
Přehled plnění rozpočtových příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby viz oddíl I a
II výkazu FIN 2-12 M sestaveného k 31.12. 2016. Úplný výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN
2-12 M sestavený k 31.12. 2016 je přílohou závěrečného účtu.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a obcí
B. Dotace:
Přijaté neinvestiční a investiční dotace

Poskytnuto

Čerpáno

4111 - NI dotace ze SR – volby do zastupitelstev krajů
4112 - běžná NI dotace ze SR na výkon státní správy

8 332,- Kč
55 000,- Kč

8 332,- Kč
55 000,- Kč

-24116 - příspěvky Úřadu práce na mzdové náklady VPP
4116 - NI dotace z programu MZe Udržování a obnova
kultur. dědictví venkova (Oprava kaple Dobroměřice)
4122 - NI dotace na hospodař. v lesích (výsadby SM 1,68 ha)
4222 - INV dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny od
Kraje (Přístavba pož. zbrojnice Buřenice – zákl.deska)
Celkem přijaté dotace v r. 2016

53 494,- Kč

53 494,- Kč

260 000,- Kč
7 784,- Kč

260 000,- Kč
7 784,- Kč

110 000,- Kč
494 610,- Kč

110 000,- Kč
494 610,- Kč

Všechny poskytnuté neinvestiční transfery byly čerpány v celkové výši. Vyúčtování dotací
poskytnutých zálohově bylo provedeno formou závěrečných zpráv předložených poskytovatelům
v řádných termínech stanovených pro jejich vyúčtování.
Investiční transfer z programu Kraje Vysočina POVV 2016 na stavbu základové desky byl v r.
2016 poskytnut zálohově s termínem vyúčtování dle smlouvy do 15.1. následujícího roku 2017.
V přehledu nejsou uvedeny investiční transfery na pořízení DA pro JSDH Babice z programů MV
a souběžného programu Kraje Vysočina pro jednotky PO v r. 2016, u nichž je způsob financování
stanoven „ex post“ v následujícím roce 2017.

C. Neinvestiční transfery:
Poskytnuté neinvestiční transfery

Poskytnuto

5222 – neinvest. transfer Centrum LADA Pacov na činnost v r.2016
5229 - neinvest. transfer Sokol Košetice na činnost fotbal oddílu v r.2016
5229 - neinvest. transfer Sokol Vyklantice na akci dálkový pochod 2016
5229 - neinvest.transfer Oblastní charitě Pelhřimov na zajišť.os.asistence
5229 - neinvest.transfer Charitě Pacov na zajištění osobní asistence
5229 - neinvest.transfer SHČMS Okresek Košetice na činnost v r. 2016
5229 – neinvest.transfer SDH Babice na pouťovou kulturní akci v r. 2016
5229 - neinvest.transfer SDH Babice na 3.ročník Zelokoštu v r. 2016
5321 - neinvest.transfer MÚ Pacov za vedení přestup.řízení v r. 2015
Celkem poskytnuté neinvestiční transfery v r. 2016

1 000,- Kč
1 000,- Kč
500,- Kč
2 000,- Kč
1 000,- Kč
3 000,- Kč
9 000,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
19 500,- Kč

Transfery byly poskytnuty formou finančních darů na základě darovacích smluv schválených
zastupitelstvem obce, transfer MÚ Pacov za vedení přestupkových řízení v r. 2015 byl poskytnut
na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, s vyúčtováním vždy zpětně za uplynulý kalendář. rok.

D. Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12. 2016
(údaje z výkazu Rozvaha sestaveného k 31. 12. 2016)
Vybrané položky majetku
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 ostatní drobný dlouhodobý nehmot. majetek
021 stavby
022 samostatné movité věci
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 pozemky
032 kulturní předměty

Stav k 31.12.2015

k 31.12.2016

27 627,50 Kč
282 000,00 Kč
9 883 823,60 Kč
1 025 145,80 Kč
1 645 169,15 Kč
6 385 323,27 Kč
5,00 Kč

27 627,50 Kč
169 400,00 Kč
9 892 519,60 Kč
1 025 145,80 Kč
1 673 614,15 Kč
6 385 293,87 Kč
5,00 Kč

-3-

042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek
Stálá aktiva celkem (brutto)
Korekce (oprávky a odpisy majetku k 31.12.)
Stálá aktiva celkem (netto)
Zásoby
112 materiál na skladě
132 zboží na skladě
Stavy finančních prostředků na účtech
ZBÚ, BÚ u ČNB, spořicí účet

Stav k 31.12.2015

k 31.12.2016

67 852,00 Kč
448 983,00 Kč
19 765 929,32 Kč
5 165 336,65 Kč
14 600 592,67 Kč

1 400 865,00 Kč
448 983,00 Kč
21 023 453,92 Kč
5 333 978,65 Kč
15 689 475,27 Kč

14 765,98 Kč
68 143,84 Kč

15 688,13 Kč
65 456,56 Kč

6 865 468,41 Kč

8 565 997,07 Kč

Údaje o hospodaření s majetkem, pohledávkách a závazcích v členění položek aktiv a pasiv viz
výkaz Rozvaha sestavený k 31.12. 2016, který je přílohou závěrečného účtu.
Výsledek hospodaření obce Buřenice vykázaný ve Výkazu zisku a ztráty sestavenému k 31.12.
2016, který je přílohou závěrečného účtu, činil 1 952 203,47 Kč. Zastupitelstvo obce Buřenice
v rámci schvalování závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2016 schvaluje převedení
výsledku hospodaření obce na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

E. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření obce za předchozí rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
tedy nebyla přijata ani žádná opatření k nápravě. Dílčí přezkoumání hospodaření v průběhu
roku 2016 n e b y l o Krajským úřadem odborem kontroly provedeno.

F. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Přezkoumání hospodaření obce Buřenice bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO odborem kontroly Krajského
úřadu Kraje Vysočina jako jednorázové přezkoumání dne 16. 5. 2017 s tímto závěrem:
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Buřenice za rok 2016
n e b y l y z j i š t ě n y c h y b y a n e d o s t a t k y.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad
na hospodaření obce v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
n e b y l a z j i š t ě n a r i z i k a,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu (odběratelé, poskytnuté provozní zálohy
na el. energii, pohledávky na místní poplatky)
b) podíl závazků na rozpočtu (dodavatelé, závazky z mezd za měsíc
12/2016)

8,47 %
23,99 %

-4c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům
e) ukazatel dluhové služby
f) podíl provozního salda k běžným příjmům
g) ukazatel likvidity

0,00
5,14
0,00
49,69
6,08

%
%
%
%

Úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Buřenice za rok 2016, jako součást
závěrečného účtu, je přílohou závěrečného účtu.

Sestavila: M. Haušková ,
účetní, správce rozpočtu

Antonín Bárta
starosta

Návrh závěrečného účtu obce Buřenice za rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce obce a zároveň
v úplném znění včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na elektronické úřední
desce v době od 30.5.2017 do 16.6.2017.
Závěrečný účet obce Buřenice za rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce Buřenice bez
výhrad dne 16. 6. 2017, usnesením č. 23/17.

Přílohy:
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Buřenice za r.2016,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31.12. 2016,
- výkaz ROZVAHA sestavený k 31.12. 2016,
- výkaz VÝSLEDOVKA sestavený k 31.12.2016.

Vyvěšeno dne : 28. června 2017
Sejmuto dne: ……………………..

