
Závěrečný účet obce Svrkyně za rok 2016

(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných  předpisů)

Údaje o obci:

Adresa: Obec Svrkyně, Svrkyně 94, 252 64 Velké Přílepy
IČO: 00640743
Tel.: 220930689
Email: obec@svrkyne.cz
www.svrkyne.cz
Peněžní ústav: Komerční banka, č. účtu: 35620-111/0100
Počet obyvatel k 31.12.2016: 285
Počet členů obecního zastupitelstva: 7
Obec Svrkyně je členem Svazu měst a obcí, DSO Od Okoře k Vltavě a Přemyslovské Střední Čechy
Účetnictví je počítačově zpracováno programem TRIADA spol., s.r.o., Praha 9
V roce 2016 byla schválena  Obecně závazná vyhláška č.1/2016 Obce Svrkyně o zákazu provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her na celém území obce Svrkyně a Hole.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

mailto:obec@svrkyne.cz


(údaje jsou v tis.Kč)
Rozpočtové opatření č.

Schvále
ný 
rozpočet

1 2 3 4 5 6 7 Upravený 
rozpočet 

Plnění 
k 31.1
2. 
2016

Plnění 
k upravené
mu rozpočtu

Třída 1- 
Daňové 
příjmy

2 929 +7 +3
+20
-10

+578
-8

3 519 3 527 100,23

Třída 2-
Nedańové
příjmy

481 -48 +20
0

+8
+7

-100
+162
+21

   731   732 100,14

Třída 3-
Kapitálové
příjmy

0 0 0 100

Třída 4-
Přijaté 
dotace

60 -5 55 55 100

Příjmy 
celkem

3 470 -5 -48 +20
0

+7 0 +28 +65
3

4 305 4 314 100,21

Třída 5-
Běžné 
výdaje

2 890  
   

+7 +2
-2

+30
-30
+10

+53
-
1091

1 869 1 850 98,98

Třída 6-
Kapitálové
výdaje

580 -567    13    13 100

Výdaje 
celkem

3 470 0 0 +7 0 0 +10 -
1605

1 882 1 863 98,99

Saldo: 
Příjmy  
-výdaje

0 -5 -48 +19
3

+7 0 +18 +22
58

2 423 2 451

Třída 8-
Financová
ní

0 -5 -48 +19
3

+7 0 +18 +225
8

2423 2451 82,8



Přijaté 
úvěry a 
půjčky

0 0 0 0

Splátky 
úvěrů

0 0 0 0

Fond 
rezerv

0 0 0 0

Fond 
sociální

0 0 0

Prostředk
y 
minulých 
let

0 0 0 0

Financová
ní celkem

0 -5 -48 193 7 0 18 2258 2 423 2 451

Údaje  o  plnění  rozpočtu příjmů,  výdajů a  o  dalších finančních  operacích  v plném členění  podle  rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Překročení a nenaplnění  příjmů a výdajů některých položek:
Příjmy (srovnání s plánovaným rozpočtem):
Daně z příjmů FO  byla plánována ve výši 630 000,- Kč, skutečnost byla  795 201,30,- Kč, dan z příjmů PO byla
rozpočtována  ve  výši  550 000,-  Kč,  skutečnost  byla  642 482,88,-  Kč,  DPH  byly  plánované  příjmy  1  270 000,
skutečnost byla 1 381 135,68,- Kč,  daň z nemovitého majetku byla plánována na 450 000,- Kč, skutečnost byla
655 693,12,- Kč.  Ke zvýšení daňových příjmů došlo v důsledku růstu ekonomiky. Lidé více utráceli a zvýšila se
zaměstnanost obyvatel.
Položka sběr a svoz KO byla plánována 160 000,- Kč, skutečnost byla 169 212,-Kč, poplatky  ze psů byly plánovány
6 000,- Kč překročeny o
 1 200,-  Kč,  správní  poplatky byly 0,-  Kč,  poplatek za užívání  veřejného prostranství  byl  plánován 10 000, byl
13 725,- Kč; příjmy z činnosti místní správy byly plánovány na 220 000,- Kč, ve skutečnosti byly 562 229,- Kč. Zde
došlo k navýšení v důsledku příjmů za věcná břemena  ( úhrada za nájem Palpost na rok 2017, úhrada za VB ) ,
příjmy z úroků byly plánovány 1 000, skutečnost 505,18,-  Kč.  Příjmy z úroků klesly z důvodu snížení  úrokových
sazeb komerční banky a nulových sazeb obchodní banky.



Obec přijala v rámci transfer ze SR souhrnnou dotaci ve výši 55 000,- Kč. Dotace na volby konané v roce 2016 byla
9 590,-Kč.
Plánované příjmy celkem byly 3 470 000,- Kč, skutečné příjmy činily 4 313 665,- Kč, došlo k překročení
o 843 665,- Kč.

Výdaje (srovnání s plánovaným rozpočtem):
V roce  2016  bylo  ušetřeno  na  položce  oprava  cest  a  silnice  70  000,-  Kč,  (plánováno  v rozpočtu).  V dopravní
obslužnosti oproti plánovaným 90 000,- Kč bylo utraceno 85 368,- Kč; v nákupu ostatních služeb (pitná voda) bylo
plánováno 20 000,-  Kč,  utraceno bylo  629,-  Kč;  na  předškolní  zařízení  bylo  plánováno 100 000,-  Kč,  utraceno
36 000,-Kč; na základní školy bylo plánováno 250 000,-Kč, utraceno 0; služby knihovnické, využití volného času dětí
a činnosti  pro seniory bylo téměř v souladu s plánovaným rozpočtem; v položce veřejné osvětlení bylo plánováno
200 000,- Kč, rozpočet byl upravován (snížení položky), bylo utraceno 72 273,- Kč); na položce sběr a odvoz KO bylo
plánováno  450 000,-  Kč,  utraceno  bylo  275 324,-  Kč;  na  položce  veřejná  zeleň  bylo  plánováno  150 000,-  Kč,
utraceno bylo 63 489,- Kč , na položce bezpečnost a veřejný pořádek bylo plánováno 180 000,-Kč, utraceno bylo
114 772,-  Kč,;  odměny zastupitelstva obce včetně odvodů byly plánovány ve výši 415 000,-  Kč,  utraceno bylo
406 084,- Kč; na položce místní správy bylo plánováno 1 420 000,- Kč, utraceno bylo 739 754,- Kč. Na této položce
je účtováno např.: platy zaměstnanců včetně odvodů ( 420 074.- Kč) , nákup materiálu (19 277,- Kč), plyn (56 513,-
Kč),  služby  telekomunikací  (30 724,-  Kč),  výdaje  na  pořízení  informací  (68 077,-  Kč),  výdaje  na  ostatní  služby
(17 562,- Kč), nákup betonových laviček a fotopastí (12 567,-Kč) a další drobné výdaje. 
Na položce ostatní veřejné služby bylo utraceno za poštovné 2 673,- Kč; na položce příjmy a výdaje z úvěrových
operací byly účtovány bankovní poplatky ve výši 6 294,- Kč.
Plánované výdaje činily celkem 3 470 000,- Kč, skutečné výdaje činily 1 863 005,- Kč. Ve výdajích došlo
k úspoře ve výši 1 606 995,- Kč.

Navýšení příjmů:
Daňové  příjmy byly překročeny oproti plánu o 592 719 Kč, příjmy za pronájem pozemků byly překročeny proti
plánu o 113 796 Kč, ostatní nedaňové příjmy (příjmy za věcná břemena) byly překročeny o 228 433 Kč. ve výdajích
byla úspora proti plánu 

Rozpočet byl plánován jako vyrovnaný, dle kterého příjmy jsou 3 470 000,-Kč a výdaje jsou 3 470 000,-
Kč. Ve skutečnosti příjmy činily 4 313 665,- Kč a výdaje 1 863 005,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je
úspora ve výši 2 450 660,-Kč.



2) Hospodářská činnost obce
Pronájem pozemků: 283 796,-Kč ( z toho 121 871,-Kč za rok 2016 a 161 125,-Kč na rok 2017), 

výnosy  z místních  poplatků  (KO,  ze  psů,  z veřejného prostranství,  za  zhodnocení  stavebního  pozemku,  ostatní
příjmy z vlastní činnosti, příjmy z poskytování služeb, ostatní nedaňové příjmy) 468 570,- Kč, příjmy z úroků 505,-
Kč.

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
Rozvaha: Aktiva obce Svrkyně k 31.12.2016 činila 38 579 536,42 Kč.  Stav pozemků obce je 4 534 141,90 Kč.
Výkaz zisků a ztráty: Náklady celkem činily 2 248 608,57 Kč , výnosy  4 297 907,16 Kč, v nich výnosy z činnosti
byly 602 092,- Kč, finanční výnosy byly 505,18 Kč, výnosy z transferů činily 220 757,- Kč a výnosy ze sdílených daní
a poplatků byly 3 474 552,98 Kč. Výsledek hospodaření je  
2 049 298,59Kč .  
Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním úřadu. Výkazy a příloha
obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavu.
Stav základního běžného účtu byl k 31.12. 2016 - 13 844 906,32 Kč.

4) Stav účelových fondů a finančních aktiv
Obec nezřídila účelové fondy.
5) Hospodaření příspěvkových organizací 
Obec nezřídila příspěvkové organizace.
6) Hospodaření organizací založených obcí:
Obec nezřídila žádné organizace.
7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 55 000,- Kč v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. 

Poskytova
tel

Účel ÚZ Položka Rozpoč
et

Rozpočet
po
změnách

Čerpán
í

% k uprav.
rozpočtu



KúSk Výkon
státní
správy

4112 60 000 55 000 55 000 100

KúSk Volby  do
zastupitels
tva kraje

98193 0 9 590 9 590 100

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Přezkoumání hospodaření  provedli  pracovníci  odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje  paní   Irena
Kovaříková (10.11.2016 a 8.2.2017), paní Ing. Zdenka Zavřelová (8.2.2017), paní Helena Lišková (10.11.2016) a
pan  PhDr. Ladislav Tomášek (10.11.2016).
 Závěr : Při přezkoumání hospodaření obce Svrkyně za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku     0,96 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku      0,00 %

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu.

Ve Svrkyni  01.3.2017
Přílohy:

 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016
 Výkaz Fin 2-12 za období 12/2016
 Rozvaha za období 12/2016
 Finanční vypořádání za rok 2016
 Hospodaření obce

Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.



Předkládá: Bc. František Šafránek, starosta

Vyvěšeno: 1.3.2017
Sejmuto:  
Schváleno v OZ : 


