OBEC ROSTOKLATY
281 71 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN
TEL. 321 672 721
www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz
bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300

IČ : 00235709

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2017
v souladu s §43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou
o přezkoumání hospodaření.
Stavy na bankovních účtech
Číslo účtu – název
112308464/0300 (ZBÚ)
256852354/0300
276330254/0300
3244319329/0800
94-0000814151/710
261 - POKLADNA

Zůstatek k 31.12.2016
7.814.896,12 Kč
71.461,53 Kč
167.974,48 Kč
251.599,21 Kč
138.963,89 Kč
0,00 Kč

Údaje o plnění příjmů a výdajů (v tis.Kč)
Č.řádku
4010
4020
4030
4040
4050
4200

Název položky
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Příjmy po konsolidaci

4210
4220
4240
4430

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Výdaje po konsolidaci

4440

Saldo příjmů a výdajů

Schv.rozp.
4.676.000,00 Kč
794.000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5.470.000,00 Kč
0,00 Kč

Upr.rozp
4.676.000,00 Kč
794.000,00 Kč
0,00 Kč
2.796.527,90 Kč
8.266.527,90 Kč
1.691.532,90 Kč

Výsledek
6.648.283,68 Kč
1.009.541,54 Kč
0,00 Kč
2.796.527,90 Kč
10.454.353,12 Kč
1.691.532,90 Kč

6.828.000,00 Kč 10.137.527,90 Kč
1.000.000,00 Kč
878.175,00 Kč
7.828.000,00 Kč 11.012.702,90 Kč
0,00 1.691.532,90 Kč

7.443.448,73 Kč
108.415,00 Kč
7.551.863,73 Kč
1.691.532,90 Kč

-2.358.000,00 Kč -2.746.175,00 Kč

2.902.489,39 Kč

Komentář k hospodaření obce:
V roce 2017 byl splácen střednědobý úvěr ve výši 520.008,- Kč.
V roce 2017 bylo schváleno zastupitelstvem obce 8 rozpočtových opatření, v rámci schváleného rozpočtu bylo
provedeno 10 opatření.
Informace o provozování kanalizace
Kanalizaci provozuje obec sama s pověřenou osobou Ing. J. Hlavatým. Obsluhu ČOV a kanalizace provádí L.D. a K.S.
Výše stočného je dle směrných čísel, tj. stanovenou spotřebou 35 m3/os/rok. Při ceně stočného 35 Kč/m3 bez DPH činí
poplatek 1.225 Kč na osobu/rok bez DPH.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu
a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
Přijaté prostředky:
Položka
Přijato
4112 NI transfer ze SR
4116 Ostatní NI transfer ze SR
4116 Ostatní NI transfer ze SR
4111 NI transfer ze všeob.pokl.SR
Poskytnuté prostředky:
Paragraf
Položka
5222 3419
5222 3419
5222 5512
5222 3429

Poskytnutá částka
30.000,00 Kč
5.000,00 Kč
40.000,00 Kč
20.000,00 Kč

Vyčerpáno
96.500,00 Kč
149.390,00 Kč
850.000,00 Kč
9,105,00 Kč

Popis
Dotace KUSK
Dotace ÚP
Dotace MK
Dotace volby

Popis
Finanční dar TJ Sokol
Dotace Nohejbal TJ Sokol
Finanční dar SDH Rostoklaty
Finanční dar Myslivecký spolek

5222 3429

10.000,00 Kč Dotace Myslivecké halali

Nově zastupitelstvo odsouhlasilo finanční podporu pro Fotbalový klub Traverza Rostoklaty od roku 2017 :
- finanční dar 30.000 Kč
- hrazení elektrické energie v kabinách: 19.000 Kč z rozpočtu obce
- hrazení spotřebované vody v kabinách: 1.000 Kč z rozpočtu obce
- hrazení nákladů na benzin do sekačky na sekání hřiště, její případné opravy plus náklady na hnojení
hřiště: 20.000 Kč z rozpočtu obce (oproti účtům )
Celková výše příspěvku: 70.000 Kč
Rybářský spolek nevyvíjel žádnou činnost v roce 2017 a proto nebyl finančně podpořen. V roce 2018 se
plánuje revitalizace vodní nádrže Rostoklaty a NV II.
Tvorba a použití fondů (v tis.Kč)
Obec nemá žádné účelové fondy
Ostatní činnost OÚ
• Leden 2017 - do kulturního domu byly pořízeny nové stoly a židle
• Duben 2017 - křest knihy Jana Psoty „ Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II “
• Duben 2017 – proběhla anketa o změně otevírací doby, otevírací doba byla upravena od července 2017
• Květen 2017 - 3. Společné divadelní odpoledne v kulturním domě Tismice, představení „ Přestupní stanice“ za
podpory obce Rostoklaty, Tismice, Přišimasy a Břežany II
• Květen 2017 – Obec přispěla na nové varhany do katedrály sv. Víta
• Červen 2017 - oslavy Dětského dne, hlavním programem byla ukázka slepeckých psů
•
Červen 2017 - vítání občánků
•
Červen 2017 – bylo doplněno 5 ks svítidel u chodníku k trati ČD
•
Červen 2017 – byla opravena příjezdová cesta k zastávce ČD, směr Praha
•
Září 2017 – proběhla veřejná schůze k novému systému sběru plastů a papírů, zahájení svozu z domácnosti od
října 2017
•
Říjen 2017 – provedena likvidace odkladiště odpadu na hřbitově vč. úpravy zeleně
•
Říjen 2017– opravena fasáda HZ po strakapoudovi vč. odpuzovacích opatření
•
Říjen 2017 – provedena oprava místních komunikací
•
Listopad 2017– Divadlo V Dlouhé, přestavení „ Jak jsem se ztratil“
•
Prosinec 2017 - tradiční akce : zdobení vánočních stromů, Mikulášská besídka a ohňostroj
•
Prosinec 2017 – byly dokončena projekty a vydána pravomocná rozhodnutí na opravy a výstavby chodníků a
místních komunikací
• Zastupitelstvo obce se sešlo v roce 2017 10 x
Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání:
Při přezkoumání byly zjištěny nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) ( § 10 odst. 3
písm.b) zák. č. 420/2004 Sb )

1) Vynaložené prostředky za nákup nábytku KD ve výši Kč 160 934.- (doklad DF-27000000006, |AJ
Produkty s.r.o., vs 160934) převyšují finanční prostředky rozpočtu k datu úhrady závazku dne 19.1.2017.
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení nábytku a rozpočtové opatření č. 6 na 21. Zasedání konaného dne
17.10.2016. Dodávka byla realizována v měsíci lednu 2017. Čerpání prostředků bylo narovnáno
rozpočtovým opatřením č. 1 schváleným zastupitelstvem obce dne 6.2.2017.
2) Vynaložené prostředky za opravu kostela ve výši Kč 141 964.- (doklad DF-27000000145, |Design By Hy
s.r.o., vs 1770140) převyšují finanční prostředky rozpočtu k datu úhrady závazku dne 17.7.2017. Toto bylo
narovnáno až rozpočtovým opatřením č. 4 schváleným zastupitelstvem obce dne 28.8.2017.
3) Vynaložené prostředky za opravu kostela ve výši Kč 11 849,53.- (doklad DF-27000000168, |Design By Hy
s.r.o., vs 1770149) převyšují finanční prostředky rozpočtu k datu úhrady závazku dne 23.8.2017. Toto bylo
narovnáno až rozpočtovým opatřením č. 4 schváleným zastupitelstvem obce dne 28.8.2017.
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 3 ke smlouvě s firmou Design ByHy s.r.o., na práce v roce 2017 na
25.zasedání konaném dne 27.3.2017.
4) Na základě protokolu bezúplatného převodu od státního pozemkového úřadu – stavby: výsadba
biokoridoru BK 13 v hodnotě Kč 1 210 082.- byla tato stavba zavedena do majetku obce pod i.č. 49/710 .
Toto bylo chybně účtováno proti účtu 403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Správné účtování
je proti účtu 401 – jmění účetní jednotky.
Návrh usnesení k závěrečnému účtu 2017
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez

výhrad. Na základě Závěru byla přijata tato opatření : k bodu 1 až 3 ) Rozpočet na rok 2018 byl schválen
v členění běžné / kapitálové příjmy a běžné / kapitálové výdaje. K bodu 4 ) Přeúčtování z 403 na 401 bylo
provedeno k 1.1.2018.

.-----------------------------------------------------------------------------------…..----------------------------------------------------------.
Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou
k dispozici v úředních hodinách v sídle obecního úřadu nebo na www.rostoklaty.cz.
•
•

•

účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12,
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření,
Zpráva inventarizační komise o provedení fyzické a dokladové inventuře majetku k 31.12.2017

Poučení pro občany: Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů od
vyvěšení, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2018.

Radka Nováková, starostka obce
Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn:
Vyvěšeno:

1.3.2018

Schváleno na ZO: 26.3.2018

Sejmuto:

26.3.2018

