Závěrečný účet obce za rok 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE
ZA ROK 2017

OBEC BÝKEV

Obsah:
1) Obecné údaje
2) Rozpočet obce na rok 2017 včetně všech rozpočtových opatření
3) Rozvaha k 31.12.2017 včetně všech jejích příloh
4) Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
5) Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace
6) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO a regionálních rad k 31.12.2017
7) Inventarizační zpráva za rok 2017 včetně všech inventurních soupisů majetku
8) Finanční vypořádání obce za rok 2017
9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

1

Závěrečný účet obce za rok 2017

1) Obecné údaje
Název: Obec Býkev
Sídlo: Býkev 50, 276 01 Mělník
Právní forma: územně samosprávný celek, obec
Předmět činnosti: stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.
dle výpisu z registru ekonomických subjektů byla vydána tato oprávnění:
- Všeobecná veřejná správa
IČ: 00 236 748
Rozvahový den: 31.12.2017
Organizační struktura: uvedena na webových stránkách obce, adresa: www.obecbykev.cz
Zřizované organizační složky: nejsou zřízeny
Zřizované příspěvkové organizace: Mateřská škola Býkev, IČO: 71294341
Starosta: Martin Prislupský
Místostarosta: Ing. Luděk Říčař
Počet členů zastupitelstva obce: 7
Počet členů RO: v souladu s § 99 zákona o obcích se rada jako orgán obce nezvolila
Kontrolní výbor
Počet členů: 3
Předseda: Martina Mikešová, člen zastupitelstva
Finanční výbor
Počet členů: 3
Předseda: Mgr. Ivan Šlajs, člen zastupitelstva
Obec nemá významný podíl na základním kapitálu obchodních společností.
Obec je členem svazků a sdružení:
Místní akční skupina Vyhlídky, DSO VKM, Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti
ÚSC, Sdružení místních samospráv ČR
Přepočtený počet stálých zaměstnanců obce: 4
Celkem odměny vč. odvodů členů zastupitelstva: 701 984,- Kč
Celková výše mzdových nákladů vč. odvodů zaměstnanců úřadu: 565 058,- Kč
Celková výše mzdových nákladů vč. odvodů na pracovníky na veř. prospěšné práce: 223 316,- Kč

2) Rozpočet obce na rok 2017 včetně všech rozpočtových opatření (příloha č. 1)
Dne 28.11.2016 ZO schválilo rozpočet na rok 2017 a to v celkové výši příjmů 5 693 734,00 Kč,
v celkové výši výdajů 5 693 734,00 Kč, financování 00,00 Kč.
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 20.2.2017. Jedná se o úpravu
mezi jednotlivými paragrafy.
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 19.4.2017. Jedná se o úpravu
mezi jednotlivými paragrafy.
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Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 21.6.2017. Jedná se o úpravu
mezi jednotlivými paragrafy.
Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno starostou obce dne 28.8.2017. Jedná se o úpravu mezi
jednotlivými paragrafy.
Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 27.11.2017. Jedná se o úpravu
mezi jednotlivými paragrafy.

3) Rozvaha k 31.12.2017 včetně všech jejích příloh (příloha č. 2)
Celé znění rozvahy v Kč a její přílohy tvoří nedílnou součást tohoto závěrečného účtu.
Výňatek:
AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Zásoby celkem
Krátkodobé pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem

80 130 717,35 Kč
262 172,00 Kč
63 575 182,40 Kč
6 399 000,00 Kč
5 428,00 Kč
113 265,00 Kč
9 775 669,95 Kč

PASIVA
Jmění účetní jednotky
Fondy účetní jednotky
Výsledek hospodaření
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

80 130 717,35 Kč
70 859 582,22 Kč
179 390,00 Kč
8 846 616,13 Kč
00,00 Kč
245 129,00 Kč

4) Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Způsob ocenění
Dlouhodobý majetek nakupovaný – pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením.
Součástí ocenění jsou úroky z přijatých dlouhodobých úvěrů do doby zařazení majetku do
užívání.
Drobný dlouhodobý majetek hmotný – v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný – v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností – ve skutečných pořizovacích nákladech,
v roce 2017 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.
Cenné papíry a majetkové účasti – v pořizovací ceně
Pozemky – převedené do vlastnictví obce dle zák.č. 172/1991 Sb. ze dne 8.4.1992 jsou oceněny
dle zákona č. 178/1994 Sb., zavedeny do majetku v roce 1995.
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2. Reprodukční pořizovací ceny:
Nabyté pozemky směnnou byly oceněny na základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně
předaný státem (PF ČR – r. 2002,2003,2004,2005 – v cenách vyhlášky MF ČR č. 540/2002 Sb.,
vyhlášky MF ČR 640/2004 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.), vyhlášky MF ČR 617/2006,
zavedený do majetku obce na základě znaleckých posudků.
3. Změny způsobu oceňování: v roce 2016 nebyly změny ve způsobu oceňování
4. Odpisový plán: schválen starostou obce dne 31.12.2012
5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby
v roce 2017 nebyly realizovány v cizí měně.

5) Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace
1. Pohledávky k 31.12.2017: 113 265,00 Kč
2. Celkové pohledávky mimo záloh na energie: 11 295,00 Kč
3. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: 0 Kč
4. Závazky k 31.12.2017: 245 129,00 Kč
5. Ostatní dlouhodobé závazky: 0,00 Kč
6. Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: 0,00 Kč
7. Najatý majetek (finanční leasing): účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou
leasingu.
8. Dlouhodobé úvěry: účetní jednotka nepořídila majetek formou úvěru.
9. Majetek zatížen zástavním právem: účetní jednotka nemá žádný majetek zatížený
zástavním právem
10. Finanční investice:
Na účtu 069 jsou vedeny akcie České spořitelny a Vodáren Kladno – Mělník na základě
nepeněžních vkladů oceněné pořizovací cenou. Akcie v celkové hodnotě 6.399.000,00 Kč
11. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci:
Na podrozvahovém účtu 902 je zachycen drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně
do 3 tis. Kč, jehož životnost je delší než 1 rok, ve výši 270 958,75 Kč.
12. Údaje dle novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. (č. 472/2008 Sb. bod 12)
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem: účetní jednotka nevlastní lesní porosty
nad 10 ha.
Účetní jednotka nemá majetek charakterů uměleckých děl a předmětů.
13. Fond obnovy kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. § 8 odst. 1)
Zásady tvorby a použití fondu obnovy kanalizace dle Směrnice obce Býkev č.1/2017
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6) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO a regionálních rad
(příloha č. 3)

Celé znění výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO a regionálních rad (FIN 2-12M)
k 31.12.2017 je nedílnou součástí této zprávy jako příloha č. 3.

7) Inventarizační zpráva včetně inventurních soupisů majetku
(příloha č.4)

Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace za rok 2017 dne 1.11.2017
Jmenoval inventarizační komisi ve složení:
- Mgr. Ivan Šlajs, předseda finančního výboru
- Hana Čermáková, hlavní účetní obce
- Zdeňka Kvídová, člen zastupitelstva
- Bc. Lucie Koprnická, referentka obce
Inventarizace proběhla ve dnech 1.11.2017 – 22.1.2018
Inventarizační zápis a inventurní soupis jednotlivého majetku jsou nedílnou součástí této zprávy.

8) Finanční vypořádání obce za rok 2017
Stavy účtů obce k 31.12.2017:
- běžné účty včetně spořícího účtu vedeny u KB, a.s. a ČNB,

9 596 279,95 Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 238 391,-Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
poskytovatel
MPSV
Střed.kraj
úřad

ÚZ
13013

98071

účel
Aktivní politika
zaměstnanosti – pracovníci
z úřadu práce
Volby do poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR

položka
4116

rozpočet
v Kč
204 287,00

4111

36 452,00

čerpání
%
v Kč
204 287,00 100

34 104,00 93,56

9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
(příloha č. 5)
Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č. 420/2004Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r.2017.
Přezkoumání provedl na základě žádosti obce Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční
kontroly.
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Závěr přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření Obce Býkev za rok 2017 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c).
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.)
-

-

Hospodářský výsledek za rok 2016 nebyl k 30.6.2017 přeúčtován z účtu 431 – Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období. Výsledek hospodaření byl zaúčtován účetním dokladem č.920005 dne
24.7.2017.
Smlouva o dílo ze dne 31.5.2017 uzavřena se zhotovitelem ENERGON DOBŘÍŠ s.r.o. na
akci „Montáž a zapojení nových svítidel veřejného osvětlení v obci Jenišovice“ v celkové
výši Kč 639 860,00 bez DPH nebyla uveřejněna na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího
uzavření.

NÁVRH USNESENÍ:

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření a přijímá tato opatření:
1) Hospodářský výsledek za rok 2016 nebyl k 30.6.2017 přeúčtován z účtu 431 – Výsledek

hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období.
Termín: dne 24.7.2017 byl zaúčtován účetním dokladem č.920005 Výsledek hospodaření.
2) Obec neuveřejnila na profilu zadavatele smlouvu o dílo ze dne 31.5.2017 uzavřenou se

zhotovitelem ENERGON DOBŘÍŠ s.r.o. na akci „Montáž a zapojení nových svítidel
veřejného osvětlení v obce Jenišovice“ ve celkové výši Kč 639 860,00 bez DPH
Termín: dne 31.1.2018 obec uveřejnila na profilu zadavatele výše uvedenou smlouvu o dílo.

Vyvěšeno: 19.5.2018

Sejmuto: 5.6.2018

Schváleno ZO dne …………………
Zprávu zpracovala: Čermáková Hana, účetní obce
V Býkvi dne 23.4 .2018
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