Závěrečný účet obce Rohenice za rok 2016
Účetní jednotka:
Obec Rohenice
Rohenice 62
571 71 České Meziříčí
IČO: 00579246
Závěrečný účet se zpracovává dle § 17, zák. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Zůstatek účtu k 1.1.2016
Základní běžný účet KB
Základní běžný účet ČNB
Celkem

1.596.312,61 Kč
56.053,65 Kč
1.652.366,26 Kč

Obec Rohenice se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem, který byl
schválen zastupitelstvem obce dne 17.2.2016 o celkovém objemu příjmů ve výši 2.795.770,00
Kč a výdajů ve výši 2.795.770,00 Kč /vyrovnaný/.
V průběhu roku proběhla 3. rozpočtová opatření (rozpočtové opatření číslo 3. za prosinec
2016 bylo obecním zastupitelstvem projednáno a schváleno dodatečně 4.1.2017, kterými
byly příjmy upraveny na částku 3.267.569,44 Kč a výdaje na 2.519.848,72 Kč.

Skutečné příjmy
Z toho:
Daňové příjmy:
Daň ze závislé činnosti
/1111 /
Daň z př.fyz.os.ze SVC
/ 1112 /
Daň z př.fyz.os. z kapit.výnosu /1113 /
Daň z př.právnických osob
/1121 /
Daň z příjmů práv.osob za obce / 1122/
Daň z přidané hodnoty
/1211/
Daň z nemovitosti
/1511/
Poplatek ze psů
/1341/
Odvod z loterií a her krom VHP /1351/
Správní poplatky
/1361/

3.267.569,44 Kč
2.942.347,49
637.064,71
21.068,70
68.099,36
703.987,20
15.200,00
1.254.722,28
225.238,43
2.900,00
13.261,81
850,00
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Nedaňové příjmy:
Příjmy z úroků
/63102141/
Pronájem prodejny
/21412132/
Pronájem pozemku
/10122131/
Příjem za náklady ČOV
/23292111/
Pronájem-hrobů
/36322139/
Příjem z podílu na zisku a dividend /23212142/
Sběr a svoz kom.odpadu
/37222111/
Využ.a zneškod.kom.odpadu /37252324/
Ostatní příjmy (věcná břemena) /36392119/
Ostatní příjmy

193.221,95
196,36
2.400,00
5.156,00
30.823,00
0,00
11.318,00
77.522,00
18.235,50
2.000,00
45.573,09

Kapitálové příjmy:

0,00

Přijaté dotace

132.000,00

Neinvestiční dotace z všeob.pokl.s. na volby /4111 /
Neinvestiční dotace ze SR
/4112/
Převody z rozpočtových účtů
/63304134/
Plnění příjmové části rozpočtu na

116,90 %

Skutečné výdaje

2.519.848,72 Kč

Z toho:
Běžné výdaje
Místní správa
Zastupitelstva obcí
Ostatní

1.796.833,72
344.194,55
323.205,00
1.129.434,17

Kapitálové výdaje
Územní plánování
pozemní komunikace (chodníky)
Nedokončené investice
Nákup pozemků 1. splátka
Plnění výdajové části rozpočtu na

21.000,00
55.000,00
56.000,00

723.015,00
199.650,00
46.700,00
49.785,00
426.880,00
90,10 %

Podrobný rozpis plnění příjmů a výdajů je uveden v přiloženém výkazu FIN 2 -12 M.
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Hospodaření s majetkem obce
Celková hodnota investičního majetku činí
Z toho:
Nehmotný majetek
Hmotný majetek
Finanční majetek

26.140.126,65 Kč

Rozvaha aktiv a pasiv
401 – Jmění účetní jednotky
403 – Dotace na pořízení dl.majetku
406 – Oceň.rozdíly při změně metody
408 – Opravy chyb minulých období

23.683.612,63 Kč
20.492.539,23 Kč
1.093.472,72 Kč
-2.302.175,48 Kč
-75.363,00 Kč

341.078,50
21.372.687,15
4.426.361,00

Podrobný rozpis aktiv a pasiv je uveden v přiložené rozvaze.
Zůstatek účtu k 31.12.2016:
Základní běžný účet KB
Základní běžný účet ČNB
Celkem

2.324.186,13 Kč
75.900,85 Kč
2.400.086,98 Kč

Výkaz zisku a ztráty
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření – za běžné účetní období

1.765.544,87 Kč
3.185.881,97 Kč
1.420.337,10 Kč

Podrobný rozpis nákladů výnosů je uveden v přiloženém výkaze zisku a ztrát.
Hospodářský výsledek k 31.12. 2015 v částce 339.443,58 Kč byl ve schvalovacím řízení dne
13.4.2016 převeden z účtu 431 (HV ve schvalovacím řízení ) na účet 432 (HV
předcházejících účetních období).
Hospodářský výsledek k 31.12.2016 v částce 1.420.337,10 Kč byl ve schvalovacím řízení
dne 13.4.2017 převeden z účtu 431 ( HV ve schvalovacím řízení) na účet 432 (HV
předcházejících účetních období).
Finanční kontrola
Na základě Směrnic o provádění vnitřní finanční kontroly byla provedena 2 kontrola.
Byla zaměřena na kontrolu hospodárnosti vynakládání prostředků obce v souladu se
schváleným rozpočtem. Dále byly zkontrolovány stavy pokladní hotovosti a bankovních účtů
a účetní doklady.

Příspěvková organizace mateřská škola Rohenice
Přidělená dotace – neinvestiční příspěvek na provoz dle SR 145.000,00 Kč byl navýšen na
celkovou částku 159.389,00 Kč (rozdíl 14.389,00 Kč na úhradu vyměřených mzdových
nákladů p. ředitelky). Byla provedena 1 kontrola hospodaření u zřízené příspěvkové
organizace /MŠ/ bez zjištěných nedostatků.
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Zastupitelstvo obce na 3. veřejné schůzi dne 12.4.2017 projednalo a schválilo účetní závěrku
za rok 2016 a hospodářský výsledek za běžné účetní období k 31.12.2016 za OBEC
ROHENICE a příspěvkovou organizaci MŠ ROHENICE.
Hospodaření OBCE Rohenice za rok 2016 bylo projednáno a schváleno s výhradou. Byly
zjištěny chyby a nedostatky v oblasti drobného dlouhodobého majetku mezi inventurním
soupisem a nově zařazeným majetkem. Zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě chyb a
nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření za rok 2016 do 30.6.2017.
Zastupitelstvo přijalo plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dne 24.5.2017.Nedostatky byly
odstraněny.
Hospodaření MŠ Rohenice bylo projednáno a schváleno bez výhrad.
Přezkoumání hospodaření obce Rohenice za rok 2016 provedla auditorská firma Akont
Audit s.r.o. Týniště nad Orlicí, ing. Veronika Šustová a ing. Martina Zolmanová dne
24.3.2017. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je nedílnou
součástí závěrečného účtu.
Vypracoval: Myšáková

Projednáno ve finančním výboru dne:

12.4.2017

Projednáno v zastupitelstvu obce dne:

12.4.2017

Součástí závěrečného účtu obce:

Rozvaha
Příloha
Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Rohenice za rok 20016

Celý závěrečný účet v podrobném členění, včetně příloh je k nahlédnutí na obecním úřadu
Rohenice v úředních hodinách – středa 18.00 – 20.00 hod.
Vyvěšeno dne: 4.5.2017

Sejmuto dne: 22.5.2017

Projednáno a schváleno: 7.6.2017

Razítko:
Podpis:
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