ZÁVĚREČNÝ ÚČET
OBCE NEVRATICE
ZA ROK 2017
podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce:
dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných
svazků obcí sestaveného ke dni 31.12.2017 (FIN 2-12 M)

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace

Schválený
Rozpočtová
Upravený
Plnění k
rozpočet
opatření
rozpočet
31.12.2016
1 910 000,00
257 170,00
2 167 170,00
2 156 718,79
139 100,00
54 377,00
193 477,00
189 784,06
0,00
12 000,00
12 000,00
5 000,00
55 000,00
1 207 267,00
1 262 267,00
1 262 267,00

Příjmy Celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje

Výdaje Celkem
Saldo příjmy - výdaje

Třída 8 - Financování

2 104 100,00

1 530 814,00

3 634 914,00

3 613 769,85

1 111 290,00
990 000,00

577 510,52
1 137 275,00

1 688 800,52
2 127 275,00

1 602 731,44
2 090 089,27

2 101 290,00

1 714 785,52

3 816 075,52

3 692 820,71

2 810,00

-183 971,52

- 181 161,52

-79 050,86

-2 810,00

-183 971,52

181 161,52

79 050,86

Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a paragrafy. Celkové
hospodaření je rozepsáno na příloze č. 1, včetně schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnostiVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,DSO a RR– FIN 2 -12 M k 31.12.2017.

Při hospodaření s finančními prostředky se Obec Nevratice řídila rozpočtem schváleným dne
2.12.2016 usnesením č. 2 a s jeho následnými úpravami na základě rozpočtových opatření.
Hospodaření obce s finančními prostředky za rok 2017 skončilo schodkem.
a) Plnění rozpočtu: Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu (Výkaz FIN 2-12M).
b) Rozpočtová opatření: V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, bylo v roce 2017 provedeno 8 rozpočtových opatření, přičemž byla provedena z důvodu změn
ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, tzn. z důvodu přiznání dotací, zvýšení příjmů ze sdílených daní.
Nárůst u kapitálových výdajů vznikl na základě dokončení plánované investice zřízení chodníků v obci
Nevratice. U běžných výdajů došlo k nárůstu v důsledku oprav na obecním majetku – dětské hřiště, pivnice,
dále k nárůstu u výdajů za likvidaci odpadů, údržbu zeleně.
c) Daňové příjmy: došlo ke zvýšení přiznaných příjmů ze sdílených daní.
d) Nedaňové příjmy: u nedaňových příjmů došlo k nárůstu oproti schválenému rozpočtu především u
pronájmu pozemků, a ostatních příjmů z prodeje majetku (dlaždice)
e) Kapitálové příjmy: - nejsou
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f) Přijaté dotace: příjmy z dotací byly navýšeny v důsledku obdržené dotace od Státního fondu dopravní
infrastruktury na vybudování chodníků v obci. A dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených
s volbami konanými v roce 2017.
g) Běžné výdaje: zvýšení běžných výdajů je důsledkem provedených oprav na obecním majetku – hřiště,
pivnice, dále nákupu drobného hmotného majetku, zvýšení nákladu na likvidaci odpadů, údržby zeleně. A
jiné drobné náklady spojené s provozem.
h) Kapitálové výdaje: Nárůst u kapitálových výdajů je především v důsledku dokončené investice zřízení
chodníků v obci, modernizací veřejného osvětlení, rekonstrukcí pivnice. Výdaje s plánovanou investicí –
obnova vzdouvacího objektu na řece Lužance.

2. Údaje o hospodaření s majetkem:
a) Na podrozvahových účtech eviduje obec k 31.12.2017
SÚ 902 - drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 275 217,42 Kč.
SÚ 992- ostatní podmíněná aktiva ve výši 3 024,- Kč majetek ve výpůjčce z Mikroregionu Podchlumí
Dopravní značení
b) Na dlouhodobých majetkových účtech obec eviduje majetek pořízený v předešlých letech. Rozpis
majetku je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Nově pořízený majetek je zde rozepsán.
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2017:
SÚ
Popis
Pořiz.cena/stav/poskytnuté prostředky
Syn.účet 019
Kompletní heraldika– vlajka, znak
45 362,90 Kč/nový/100% obec
Syn.účet 021

Topení včetně rozvodů
Modernizace veřejného osvětlení
Dětské hřiště

159 043,31 Kč/nový/ 100% obec
268 832,96 Kč/nový/ 100 % obec
67 136,00 Kč/nový/100% obec

Syn.účet 028

Nožová sekačka, pivní vodní chlazení, nůžkový stan

c) Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - nedokončený majetek: nedokončený
majetek je ke dni 31.12.2017 evidován ve výši 1 813 621,00 Kč (syntetický účet 042). Projekt na obnovu
vzdouvacího a odběrného objektu do obecního rybníka na řece Lužance, vybudování nového chodníku,
příprava projektu na stezku.
d) Hospodářská činnost: Obec Nevratice nevedla během roku 2017 hospodářskou činnost.
e) Podrobné informace: Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazuje po zdanění
zisk ve výši 758 162,15 Kč.
Další podrobné údaje o hospodaření s majetkem jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Nevratice v
zákonem předepsaných výkazech (Rozvaha, Příloha a Výkaz zisku a ztráty).
f) Zásoby a ceniny: součástí majetku obce jsou také zásoby
Pytle pro likvidaci odpadů - účtovány způsobem B. Pro přírůstek a úbytek zásob je používána
metoda FIFO.
Ceniny - poštovní známky -účtovány způsobem B.
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g) Inventarizace: inventarizace majetku obce proběhla ve dnech od 1.1.2018 do 16.1.2018 Inventarizační
zpráva za rok 2017 byla sepsána dne 16.1.2018.
h) Investice: obec v roce 2017 pokračovala v investičních akcích, které zahájila již v předešlých letech,
některé byly v roce 2017 ukončeny.
Dokončené investice:
Zhotovení topení včetně rozvodů v obecní pivnici
Modernizace veřejného osvětlení
Dětské hřiště
Heraldické symboly
Nedokončené investice
Obnova vzdouvacího a odběrného objektu do obecního rybníka na řece Lužance
Vybudování chodníků– část II (zkolaudováno v lednu 2018)
Stezka pro pěší a cyklisty z Nevratic do Chomutic

3. Finanční prostředky:
a) Obec Nevratice má založený základní běžný účet vedený u České spořitelny a dva účty u České národní
banky.
b) Obec vlastní majetkový účet investičních nástrojů– SPOROBOND České Spořitelny.
c) Zůstatek na účtu v bance k 31.12.2017 ČS:
ČNB:
ČNB dotace SFDI
d) Zůstatek Sporobond ČS k 31.12.2017:

1 571 530,25 Kč
435 939,33 Kč
0,00 Kč
587 974,41 Kč

e) Během roku byly provedeny 2 finanční kontroly ze strany finančního výboru. Byly kontrolovány stavy
pokladny a bankovního účtu a využití správnosti finančních prostředků z rozpočtu.

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů
a rozpočtům obcí, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob:
Obdržené dotace během roku 2017:
a) Státní rozpočet ČR
- na výkon státní správy:

57 800,00 Kč

- na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

18 467,00 Kč

b) Rozpočet krajů - Královéhradecký kraj:
- žádné
c) Rozpočty fondů – Státní fond dopravní infrastruktury
- na zřízení chodníku v obci Nevratice

1 061 000,00 Kč

d) Územní samosprávní celky, organizace a právnické osoby
- žádné
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e) Veřejná finanční podpora – poskytnuté prostředky z rozpočtu obce Nevratice
Obec Nevratice poskytla během roku 2017 veřejnou finanční podporu:
- Základní a mateřské škole Chomutice:
- TJ Sokolu Chomutice:
- Finanční dar obyvatelstvu:
- Český rybářský svaz, MO Ostroměř
- Volanický kruh, zs.

2 000,00 Kč
4 500,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
500,00 Kč

Na finanční podporu byly uzavřeny smlouvy a bylo zkontrolováno využití podpory na základě
předložených dokladů. Veškeré poskytnuté prostředky byly využity v souladu s uzavřenými smlouvami.
f) Členské příspěvky: Obec Nevratice poskytla během roku 2017 členské příspěvky:
- Mikroregionu Podchlumí:
1 932,00 Kč
- Svazu měst a obcí
2 489,80 Kč

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření:
Přezkoumání hospodaření Obce Nevratice za rok 2017 provedl odbor kontroly a interního auditu Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje ve dnech 10.10.2017 dílčí audit a 17.1.2018 konečný audit.
Závěr zprávy zní:
„D.I. Při přezkoumání hospodaření obce Nevratice – za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)“
„D.II. Při přezkoumání hospodaření obce Nevratice – za rok 2017 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.“
„D.III. Při přezkoumání hospodaření obce Nevratice–za rok 2017 byly zjištěny dle
§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,06 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %
„D IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek“
Ověřili jsme poměru dluhu obce Nevratice k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu k průměru
jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu,
k vyslovení následujícího závěru. Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 %
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden v Příloze č. 1,
která je nedílnou součástí této Zprávy.
ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru
jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné a nebudou již měněny.
Pokud by přesto z nějakého závažného relevantního důvodu muselo dojít k jejich změně nebo
úpravě, ÚSC se zavazuje podat o této skutečnosti neprodleně informaci přezkoumávající kontrolní
skupině a spolu s ní zaslat (stačí v elektronické podobě) nové změněné výkazy, aby tak mohlo dojít
k dodatečné úpravě závěru Zprávy a Přílohy č.1.
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Příloha č. 1
Název účtu

SU

Částka

Krátkodobé úvěry
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
Jiné krátkodobé půjčky
Směnky k úhradě
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Krátkodobé závazky z ručení
Dlouhodobé úvěry
Přijaté
návratné
finanční
výpomoci
dlouhodobé
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
Dlouhodobé závazky z ručení
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dluh celkem

281
282
283
289
322
326
362
451
452

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

453
456
457

0,00
0,00
0,00
0,00

Příjem v roce 2017
Příjem v roce 2016
Příjem v roce 2015
Příjem v roce 2014
Příjmy celkem
Průměr příjmů za čtyři roky

3 488 769,85
5 146 009,91
5 246 597,35
2 128 224,31
16 009 601,42
4 002 400,36

Podíl dluhu k příjmům za 4 roky

0

60% z průměru příjmu za 4 roky
Překročení o v tisících
Překročení o v %

2 401 440,21
- 2 401 440,21
0
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6. Odkaz na veřejně přístupné místo, kde je možné seznámit se s celým obsahem
závěrečného účtu:
Návrh závěrečného účtu obsahuje 60 stran textu a vzhledem k jeho rozsáhlosti nemůže být celý zveřejněn
na úřední desce Obecního úřadu Nevratice. Úplné znění návrhu, včetně celé zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické
úřední desce na www.obecnevratice/urednideska.cz. Pro zájemce a podrobné prostudování je k nahlédnutí
v kanceláři Obecního úřadu Nevratice v úředních hodinách. Připomínky k závěrečnému účtu mohou
občané uplatnit písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva, které se bude
konat: termín zasedání bude vyhlášen a vyvěšen na úřední desce a elektronické desce.

Přílohy:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,DSO a RR– FIN 2 -12 M k 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Rozvaha k 31.12.2017
Příloha k 31.12.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017

V Nevraticích dne: 28.3.2018

Předkládá: Veronika Šikýřová, účetní
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce 19.4.2018 usnesením č. 2.
„Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nevratice za rok 2017 bez výhrad.“
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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