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Štěchovice

2017

Na základě zákona ě. 250/2000 Sb., o rozpočtouých pravidlech Územních rozpočtů
zveřejňuje oBEc Štěchovice závěrečný účetobce zarok2017
1) Údaie o ptnění příimůa vÝdaiů za

kalendářní rok 20í7 (v'ýkaz FlN
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V částce přijaté dotace jsou i dotace nepodléhajícífinančnímu vypořádání
- výkon státní správy 57800'- Kč
Příloha: FlN 2-12 M Plnění rozpočtu obce v plném členěnípodle rozpočtovéskladby
2) Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok2017 byl schválen dne 14.12.2016 na zasedání číslo1 112016. Rozpočet byl
schválen jako schodkový. Příjmy 2 500 493'- Kč, výdaje 2 756 867,- Kč, financování 256 374,- Kč.

V průběhu roku bylo provedeno 11 rozpočtouých opatřeních, kde byly zařazeny nové, nepředvídatelné
přljmy a nové nepředvídatelné uýdaje. RovněŽ byly provedeny přesuny rozpočtorných prostředků

s ohledem na skutečnéuýdaje V rozpočtouých změnách byly zohledněny

i

získanédotace.

schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a plnění rozpočtu jsou uvedeny v podrobném členění
pro hodnocení plnění rozpočtu Územních samosprávných celků,
''Výkazu
ve
sestavený k 31'12.2017'' (uýkaz Fin 2 -12 M), kteý je přílohou závěrečnéhoÚčtu'
Úoa'1e o

3) Hospodaření

s maietkem obce

K31.12.2017 byla provedena řádná inventarizace, o které byl proveden zápis. Zjišt'ěnéÚdaje odpovídají
výkazu ''Rozvaha Územně samosprávných celků, sestavená k 31.12.2017 která je součástízávěrečného
'
Účtu.

(příloha - Rozvaha, Zápis z inventarizace)

4) Údaie o hospodaření obce Štěchovice v roce 20í7
Hospodářský výsledek podléhaj ícÍ

daniz příjmu právniclcých osob bylve uýši 509 250,61 Kč
5)

Shv peněŽních prostředků na účtechk 3í.12.2017

Strakonice
ČNB Č.Buděiovice
CELKEM
KB

2 998 933'08 Kě
392 729'65 Kč

3

39í 662'73 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok2017
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě Žádosti obce a v souladu se zákonem
ě.420t2004 Sb., o přezkoumáváníhospodařeníÚSC pracovníky Krajského Úřadu Jihočeskéhokraje
ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodařeníobcí.
6)

Závěr: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádnázávaŽná rizika, která by mohla
mít negativnídopad na hospodaření Územního celku v budoucnosti'
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou
k závěrečnému Účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Dalšípřílohy:

příloha - Hodnotící zprávaza rok2017 pro vypracování podkladů
k návrhu státního závěrečného Účtu

S celým obsahem závěrečného Účtu je moŽné se seznámit v kanceláři Úradu obce Štěchovice
ve dnech

sT

18.00 - 20.00

Připomínky k závěrečnému Účtu a souvisejíc ím zprávám mohou občanéuplatnit písemně do červnového
zasedání obecního zastupitelstva , na kterém bude závěrečný Účet za rok 2017
projednán.

zpracovala'. Renata Polanková, Účetn í

Starosta: Miroslav Mráz
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odst. 6 zákona č. 250/2000 sb'
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