
Obec Malé Svatoňovice 

Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice 

IČO: 00278114 

                                                                                                                                                                                          

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 – zpráva  
 

Na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů předkládám zprávu k závěrečnému účtu obce v tomto členění: 

 

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 

 

- Rozpočtové hospodaření dle tříd za rok 2016 v souhrnné podobě – příloha 

- Rozpočtové hospodaření dle tříd za rok 2016 v detailní podobě - příloha 

- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů za rok 2016  - příloha  

- Porovnání aktivních a pasivních účtů za roky 2014 – 2016 - příloha 

- Porovnání nákladových a výnosových účtů za roky 2014 – 2016 - příloha 

- Porovnání příjmů a výdajů dle paragrafů rozpočt.skladby za roky 2014-2016 - příloha 

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12 M k 31.12.2016 - příloha 

 

2) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích 

 

- Rozvaha ÚSC k 31.12.2016  -  příloha  

- Výkaz zisků a ztráty ÚSC k 31.12.2016 - příloha 

- Příloha ÚSC k 31.12.2016  - příloha  

- Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2016 – příloha  

 

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 

úrovně v průběhu roku 2016 

 

Poskytovatel   Účel                         UZ        Položka     Poskytnuto   Rozpočet     Čerpání      

MF ČR            Volby kraje            98193      4111          21000,00     21965,00      21965,00 Kč 

MF ČR            Výkon stát.správy                  4112        424300,-      424300,-        424300,- Kč 

MZe ČR          Úrok z úvěru kan.  29021      4116        172693,70   172693,70    172693,70 Kč 

Úřad práce-ČR Prac.místo VPP    13013      4116        179178,27   187963,80    179178,27 Kč  

Úřad práce-EU Prac.místo VPP    13013      4116        837723,73   943036,20    837723,73 Kč 

Úřad práce-ČR Prac.místo VPP    13101      4116        152791,00  154000,00     152791,00 Kč 

MV ČR             Dopr.aut. SDH     14984      4216        450000,00  450000,00     450000,00 Kč 

Město Trutnov Čapkiana 2016                      4121          15000,-        15000,-         15000,-   Kč 

KH kraj            Památník Odolov                  4122          40000,-        40000,-         40000,-   Kč 

KH kraj            Dopr.aut.SDH                       4222        249000,-      249000,-       249000,-   Kč 

 

 

4) Stav účelových fondů a finančních aktiv 

 

Obec zřídila v průběhu roku 2016 fond na financování a obnovu vodohospodářského 

majetku. 

Stav fondu na financování a obnovu VAK k 31. 12. 2016  -    700 000,- Kč 

Stav bankovních účtů (231)  k 1.1.2016          -    8 239 407,00 Kč 

Stav bankovních účtů (231)  k 31.12.2016      -    7 707 398,14 Kč 



 

 

 

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí 

 

Organizace             RF z HV   RF–ost.  FKSP       FO              IF           Odvod      HV 

Základní škola    476897,12    45810,- 61899,01   84561,-     231532,84 300000,-   213549,81 

Mateřská škola    288464,68                  35423,68  11970,-    278687,-          0,-         49951,89 

Byt.správa MS    970626,38                  19864,-       4186,-    336045,43  1414504,--106583,51 

VAK MS            353606,33         0,-     20370,-    123433,82 2199466,09  700000,- 727907,60           

 

 

Přílohou závěrečného účtu obce jsou i výkazy výše uvedených příspěvkových organizací 

zřízených Obcí Malé Svatoňovice, a to: 

- Rozvaha PO k 31.12.2016  -  příloha 

- Výkaz zisku a ztráty PO k 31.12.2016  -  příloha 

- Příloha PO k 31.12.2016 – příloha 

 

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za  rok 2016 

 

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. o 

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Krajským úřadem 

Královéhradeckého kraje se závěrem, že byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. 

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 

písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, je přílohou 

závěrečného účtu obce -  příloha 

 

7) Návrh opatření k nápravě méně závažných chyb a nedostatků obsažených ve zprávě 

o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

 

Chyby: 

- Účetní jednotka u přijaté dotace z MK s UZ 34002 ve výši 200 000,-Kč na obnovu 

nemovité kulturní památky nezúčtovala částku 200 000,-Kč na vrub účtu 388 – 

dohadné účty aktivní a ve prospěch účtu 672 – výnosy vybraných místních vládních 

institucí z transferů. Tím došlo ke zkreslení výsledku hospodaření roku 2016 o 

uvedenou částku. 

 

Účetní jednotka dne 19. 1. 2017 účetním dokladem č.1700800012 již provedla 

vyúčtování přijaté dotace z MK ve výši 200 000,-Kč na základě vyúčtování příspěvku 

MK na obnovu nemovité kulturní památky čp.147, které předložila MÚ Trutnov, 

odboru výstavby, dne 19.1.2017. Účetním dokladem č.1700800012 již zaúčtovala 

účetní jednotka částku 200 000,-Kč na účet 672 – výnosy vybraných místních vládních 

institucí z transferů. 

 

- Účetní jednotka u přijaté dotace z MV s UZ 14004 ve výši 37 824,- Kč na výdaje 

jednotek SDH obcí nezúčtovala částku 37 824,-Kč na vrub účtu 388 – dohadné účty 

aktivní a ve prospěch účtu 672 – výnosy vybraných místních vládních institucí 

z transferů. Tím došlo ke zkreslení výsledku hospodaření roku 2016 o uvedenou 

částku. 



 

Účetní jednotka dne 19.1.2017 účetním dokladem č.1700800011 již provedla 

vyúčtování přijaté dotace z MK ve výši 37 824,-Kč na základě finančního vypořádání 

dotace na výdaje JSDH, které odeslala Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje dne 

19.1.2017. Účetním dokladem č.1700800011 již zaúčtovala účetní jednotka částku 

37 824,-Kč na účet 672 – výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. 

 

 

Veškeré přílohy závěrečného účtu obce za rok 2016 jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu 

Malé Svatoňovice a na elektronické úřední desce obce – www.malesvatonovice.cz. 

 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce mohou občané uplatnit písemně nebo ústně 

nejpozději na zasedání zastupitelstva obce dne 5. 6. 2017. 

 

 

V Malých Svatoňovicích dne 19. 5. 2017 

Zpracoval: Ing. Karel Turek 

 

                                                                                 Předkládá starosta: Vladimír Provazník 

 

 

Vyvěšeno: 19. 5. 2016 

 

Sneseno: 6. 6. 2017 

http://www.malesvatonovice.cz/

