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K o m e n t á ř k Zavěrečnému účtu obce Pěčnov za rok 2017
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 v Kč

Ukazatel

Schválený

Rozpočtová

Upravený

Plnění

% plnění

rozpočet

opatření

rozpočet

k 31.12.2017

k upravenému
rozpočtu

Třída 1 - Daňové příjmy

1 023 000,00

181 740,00

1 204 740,00

1 788 365,04

148,44

Třída 2 - Nedaňové příjmy

661 600,00

98 171,00

759 771,00

861 367,22

113,37

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0

0,00

0

0

0,00

Třída 4 - Přijaté dotace

55 000,00

239 800,00

294 800,00

294 800,00

100,00

Příjmy celkem

1 739 600,00

519 711,00

2 259 311,00

2 944 532,26

130,33

Třída 5 - Běžné výdaje

2 675 600,00

-35 289,00

2 640 311,00

1 699 013,20

64,35

Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Přímy - Výdaje

400 000,00

1 055 000,00

1 455 000,00

1 049 972,00

72,16

3 075 600,00

1 019 711,00

4 095 311,00

2 748 985,20

67,13

-1 336 000,00

-500 000,00

-1 836 000,00

195 547,06

-10,65

-364 000,00

0,00

-364 000,00

-363 858,08

99,96

Třída 8 - Financování
Splátky úvěrů
Operace z peněžních účtů

0

0,00

0,00

17 073,00

**************

Prostředky na ZBÚ

1 700 000,00

500 000,00

2 200 000,00

151 238,02

6,87

Financování celkem

1 336 000,00

500 000,00

1 836 000,00

-195 547,06

-10,65

Rozpočtové hospodaření obce za rok 2017 skončilo ziskem v částce 195.547,06 Kč.
Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu v Pěčnově (výkaz FIN 2-12).
Daňové příjmy byly překročeny o 584 tis.Kč, a to u všech druhů těchto příjmů.
Ve srovnání s rokem 2016 došlo k poklesu u daně z příjmu fyzických osob (-1.315 tis.) z
důvodu změny příjmů obcí z podnikání fyzických osob, naopak k nárůstu došlo u daně z
přidané hodnoty (+119 tis.), u ostatních sdílených daní a poplatků došlo k mírnímu nárůstu.
Rozpočet nedaňových příjmů byl u většiny položek překročen, celkové překročení činí 101
tis.Kč. Největší částku z toho tvoří příjmy za pitnou vodu (+54 tis.) a z pronájmu (+47 tis.).
Proti roku 2016 došlo k navýšení u příjmu darů (+75 tis.), příjmů za pitnou vodu (+20 tis.) a příjmů
pojistného (+8 tis.), ostatní nedaňové příjmy zůstaly přibližně na úrovni roku 2016.
Kapitálové příjmy v roce 2017 nebyly realizovány.
Běžné výdaje - nevyčerpaná částka v celkové výši 941 tis.Kč vznikla úsporou finančních
prostředků téměř ve všech oblastech činnosti obce. Největší částky vznikly v následujících
oblastech :
- místní správa
234 tis.Kč,
- vodovody a kanalizace
115 tis.Kč,
- kultura a památky
66 tis.Kč,
- veřejné osvětlení
66 tis.Kč,
- zůstatek rezerv, úroky
114 tis.Kč,
- pořární ochrana
21 tis.Kč,
- komunální služby
57 tis.Kč,
- veřejná zeleň
40 tis.Kč,
- daně
28 tis.Kč,
- odpadové hospodářství
48 tis.Kč,
- sport
38 tis.Kč,
- komunikace
40 tis.Kč,
- lesní hospodářství
36 tis.Kč,
- krizové řízení
18 tis.Kč.
Proti roku 2016 byly běžné výdaje vyšší o 253 tis.Kč.

2

Kapitálové výdaje – nevyčerpaná částka na investice činí 405 tis.Kč. V roce 2017 vydala
obec na rekonstrukci vodojemu 555 tis.Kč, na pořízení nového vrtu 16 tis.Kč, na pořízení
nového zabezpečení obecních budov 91 tis.Kč, nového žacího stoje 378 tis.Kč a na nákup
pozemků 9 tis.Kč.
Ve srovnání s rokem 2016 byly výdaje na investice o 964 tis.Kč vyšší.
2. Hospodářská činnost obce
Obec nevykonávala v roce 2017 hospodářskou činnost.
3. Účelové fondy obce
Obec neměla v roce 2017 zřízeny účelové fondy.
4. Cizí finanční prostředky
Obec neevidovala k 31.12.2017 žádné cizí finanční prostředky.
5. Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům
Obec získala v roce 2017 dotace v celkové výši 294.800 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání je uveden v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtované, nevyčerpaná dotace ve výši 7.839
Kč byla vrácena prostřednictvím JčK do státního rozpočtu dne 01.02.2018.
poskytovatel

UZ

MF - VPS
JčK

xx
711

MF ČR

98071

Označení účelové dotace

položka

Přiděleno

Vyčerpáno

%

Souhrnný dotační vztah

4112

57 800,00

57 800,00

100,00

Rekonstrukce vodojemu Pěčnov

4222

215 000,00

215 000,00

100,00

Volby do PS Parlamentu ČR

4111

22 000,00

14 161,00

64,37

294 800,00

286 961,00

97,34

Celkem

6. Závazky obce
K datu 31.12.2017 eviduje obec dlouhodobý bankovní úvěr v částce 3.787.394,06 Kč na
dofinancování 8 bytového řadového domu, splácen od roku 2007, splatný v roce 2026.
K 31.12.2017 má obec krátkodobé závazky v celkové částce 449.571 Kč, z toho :
- vůči dodavatelům
20.609,00 Kč,
- přijaté krátkodobé zálohy na nájem
66.876,00 Kč,
- daň z přidané hodnoty
20.396,00 Kč,
- přijaté zálohy na transfery
237.000,00 Kč,
- výnosy příštích období
53.010,00 Kč,
- dohadné účty pasivní
50.380,00 Kč,
- ostatní krátkodobé závazky
1.300,00 Kč,
vše do lhůty splatnosti.
7. Pohledávky obce
K 31.12.2017 jsou v účetnictví obce vykázány pohledávky v celkové částce 607.968,82 Kč,
z toho:
- odběratelé
134.028,99 Kč,
- krátkodobé poskytnuté zálohy
45.380,00 Kč,
- pohledávky z přerozdělených daní
142.048,83 Kč,
- ostatní daně a poplatky (odběr podzemní vody, spotřební daň z LTO) 39.486,00 Kč,
- krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
5.000,00 Kč,
- dohadné účty aktivní (souvisejí s přijatými zálohami na transfery)
229.161,00 Kč,
- náklady příštích období
11.930,00 Kč,
- ostatní krátkodobé pohledávky (vyúčtování služeb z bytu)
934,00 Kč.
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Po lhůtě splatnosti jsou pohledávky ve výši 2.757,99 Kč. Byly vytvořeny opravné položky
k pohledávkám ve výši 1.610 Kč.

8. Zástava majetku
Ke dni 31.12.2017 má obec provedenou zástavu nemovitého majetku v částce 11.425.271,52 Kč
ve prospěch České spořitelny, a.s. proti poskytnutému úvěru na dokončení 8-bytového řadového
domu ve výši 7 mil.Kč.
Věcnými břemeny jsou zatíženy nemovitosti oceněné částkou 245.051,80 Kč.
9. Členství obce v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí
Obec Pěčnov není členem dobrovolných svazků obcí (DSO) ani sdružení obcí.
10. Přehled AKTIV a PASIV Obce Pěčnov k 31.12.2017
Přehled je uveden v příloze – rozvaha k 31.12.2017.
Pěčnov 2018-03-27
Zpracovala : Ing. Jana Králová

Přílohy
Příloha č. 1 - Plnění rozpočtu k 31.12.2017
Rozvaha k 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
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