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MESTYS CHUDENICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
V

V

Městys Chudenice, Kvapilova 215, Chudenice, 339 0l

Právní norma : územně samosprávný ce}ek
Předmět ěinnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.
IČo : 00255599
Rozvahový den : 31.12.2017
Starosta : MartinDolejš
Místostarosta : Mgr. Marcel Bezděk
Místostarosta : David Žák

Kontrolní výbor : počet ělenů 3
předseda : JindřichMacán
Finaněnívýbor: početělenů 3

předseda : Ing. Marie Šavlová
Komise pro kulturní,spolkovou

a sportovní činnost : poěet členů 5
předseda : JanPřibáň
Počet členŮ zastupitelstva : 11

Zřizované příspěvkové organizace : Mateřská škola Chudenice, IČ0 71005773
Zřizované organizační složky : jednotka sboru dobrovolných hasiěů Chudenice
Odpisový plán : úěetní jednotka k 31.l2.2017 provádí účetní odpisy
Městys Chudenice je od 1.7.2009 plátcem DPH.

Vedení účetnictví obce jako ÚSC se řídí zákonem č. 563/1991 sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je

to především vyhláška MF ČR č. 41 0/2009 sb., Ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MF
ČR č. 323/2002 sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 41 0/2009 Sb. upraveny Českými účetními
standardy.

l
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Příjmy celkem
rozpočet po změnách skutečnost

-daňzpříjmufyz.osobzezáv.Čin. 2185319,- 2185318,71
- daň z příjmu fyz.osob ze sam. Čin. 58 599,- 58 598,90
- daň z příjmu fyz.osob z kapit. Čin. 204 332,- 204 331,29
-daňzpříjmuprávnickýchosob 2176052,- 2176051,31
- daň z příjmu právnických osob za obec l 568 260,- l 568 260,- daň z přidané hodnoty 4 410 777,- 4 410 776,22
- daňznemovitostí 866 721,- 866720,93

- za odnětí zemědělské půdy 2 054,- 2 054,- správnípoplatky 25000,- 17400,- poplatek - likvidace komunálnfch odpadů 373 278,- 373 278,- zepsů 14150,- 14150,- poplatekzalázeňskýpobyt 993,- 993,- užívání veřejného prostranství 30 000,- 26 150,- odvod výtěžku z provozu výh.hracího autom. 30 000,- 13 397,O4
- daň z hazardních her 41 188,- 41 287,41
- poplatek z ubytovací kapacity 2 000,- 662,-

- dotace na volby do PSP ČR 18 307,- 18 307,- dotace na výkon správy 310 200,- 310 200,- dotace na knihovnu z program VISK 3 28 000,- 28 000,- dotacenahasiče 103 519,- 103 519,- dotace od obcí na jednotku JSDH Chudenice 21 000,- 21 000,- dotace na opravu střechy Sokolovny - MK 550 000,- 550 000,- dotace na opravu střechy Sokolovny - PK 350 000,- 350 000,-

- dotace na výměnu oken a dveří v MŠ - PK 270 000,- 270 000,- dotace od ÚP ma mzdy 274 087,- 274 087,- dotace na ukazatele rychlosti - PK 70 000,- 70 000,-

-převodymeziúčty-SFaBÚ 285618,- 285618,- příjmy z lesů - prodej dřeva 1 163 126,- 1 163 126,- neinvestiční dar 5 000,- 5 000,- vodovod-vodné 550000,- 538409,-

- vratka za odběr podzemní vody 13 318,- 13 318,- stočné 420 000,- 405 092,- muzeum- vstupné 571 120,- 571 120,-

- propagačnípředměty 85 903,- 85 903,- příjem - zájezdy - ost.kultura 10 925,- 10 925,- Bolfánek - pronájem AIRWEB 12 000,- 12 000,pronájemT-Mobile 104 060,- 104 060,za el.energii - T Mobile 103 405,- 103 404,26
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pojistná náhrada za škodu 92 860,- 92 860,pronájemOTíSK 120000,- 120000,- kostel sv. J. Křtitele - vstupné 8 339,- 7 756,- finanční dar-posilovna 51 000,- 51 000,- koupaliště - příjmy ze služeb 10 000,- 2110,- bytová výstavba -za pronájem bytů 2 282 686,- 2 282 685,44
služby 3000,- 3000,úroky z prodlení z nájmu 2 000,- l 573,92
kauce zbytů 13 905,- 13 905,- bytové hospodářství - nájmy 156 000,- 151 353,20
- nebytové hospodářství - nájmy 147 384,- 132 382,20
- pohřebnictví - nájmy z hrobového místa 68 419,- 68 419,-pronájempozemků 54016,- 54016,-příjmyzatříděnýodpad 158138,- 158137,50
- setkání rodáků - příjmy ze služeb 8 050,- 8 050,zapropagaci 14225,- 14225,- hasiči - neinvestiční dar od ASAVETU 50 000,- 50 000,-

- místnf sprám - úroky z BÚ l 800,- 1607,zaslužby 2425,- 2425,- sociální fond - úroky z účtu 100,- 0,76

20 562 658,- 2€í 47S Éi23,i-iSi

Výdaje celkem rozpočetpozměnách skutečnost
- zahrádkáři - neinvestiční dotace 10 000,- 10 000,- včelaři - neinvestiční dotace 10 000,- 10 000,-

- lesní hospodářství - správa 124 800,- 124 800,- lesy - materiál, ostatní služby 457 961,- 451 961,60
- myslivecký spolek - neinvestiční dotace 20 000,- 20 000,- silnice - úroky z úvěrů, materiál, dopr.zrcadlo, 147 706,- 139 143,95
ukazatele rychlosti
- územní dopravní obslužnost 45 720,- 45 720,- vodovod - mzdy zaměstnanců 32 160,- 32 160,- vodovod - ostatní služby, opravy, el.energie, 375 303,- 333 367,75
materiál, čerpadlo do vrtu, PHM
- vodovod- za odběr podz.vody 50 000,- 50 000,-

- ČOV - -mzdyzaměstnanců 48240,- 48240,- ČOV - ost.služby, opravy, poh.hmoty,el.energie, 235 920,- 210 448,91
materiál, část kanalizace v Záblatf

- vodní díla - rybník - služby 10 805,- 10 805,- Základní škola - příspěvek na žáky do ostatních škol 31 000,- 31 000,-

- budova bývalé ZŠ- el.energie,odměny,material, 37 736,- 37 334,Stránka 3 z 15

ostatní služby - revize

- MŠ - el.energie,odměny,ost.služby, opravy,

296 813,-

materiál, pevná paliva, tel.poplatky, myčka
na nádobí, kuchyňská linka,
- neinv. příspěvky zřízené organizaci
- knihovna - platy zaměstnanců, SP, ZP, odměny
- knihovna - knihy,časopisy, materiál, uhlí,ost.služby,
tel.poplatky, servis programu, pohoštění,
dataprojektor, notebook, fotoaparát, část
knihovnického programu Clavius
- Starý zámek - mzdy,SP,ZP,odměny průvodci
- Starý zámek - materiál, ost. služby,tel.poplatky,el.ener.,
propag.předměty, věcné dary,opravy,
plyn, pohoštění, školení, PHM, poštovní
služby, poplatky OSA, knihy, tiskoviny,

160 000,-

296 812,16

160 000,-

239 578,-

237 549,-

185 382,-

149 828,87

567 413,-

567 413,-

456 258,-

432 107,57

telefon, lednice

- ostatní kultura - materiál,ost.služby,pohoštění, odměny,
věcné dary, opravy
- Bolfánek - ost.služby, el.energie,opravy
- Sokolovna - materiál, ost.služby, oprava střechy
- kostel sv.J.Křtitele - tiskoviny
- rozhlas - popl. OSA , opravy
- Sokol Chudenice,- neinv.příspěvek, odměny
- posilovna - cvičební stroje, koberec, materiál
- dětské hřiště - revize

- koupaliště - materiál, el.energie
- Zdravotní středisko - materiál,opravy, ost.služby
el.energie,uhlí
- Zdravotní středisko - odměny
- bytová výstavba - materiál, úroky z úvěrů a poplatky,
el.energie, opravy,ost.služby, sporáky
- bytové hospodářství - materiál, opravy, odměny
- veřejné osvětlenf - materiál, el.energie,opravy
- pohřebnictví - opravy, materiál
- místní hospodářství - mzdy, odměny, SP, ZP
- místní hospodářství - ochr.poínůcky, materiál, poh.hmoty,
el.energie, tel.poplatky, pojištění traktom,
vleku, přívěs.vozíku, BOKI MOBILU, nájem
pozemku, školení, ost.služby, opravy, platby
daní a poplatků, náhrady mezd v době nemoci,
motorová pila, přívěsný vozík TITUS, sekačka

102 310,-

76 866,80

253 220,-

239711,-

1805 092,-

l 805 092,-

5 324,-

5 324,-

12 702,-

12 702,-

51 354,-

27 354,-

78 866,-

78 866,-

2 000,-

1 183,-

26 000,-

13 473,-

203 480,12 000,307 322,-

182 385,92
12 000,294 569,17

60 804,- 57 804,185 641,- 150 315,20 826,- 2 310,1 150 956,- 1009 670,897 396,- 876 348,34

na trávu, BOKI MOBIL, zarnetací koště
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- sběr a svoz komunálního odpadu
- sběr a svoz nebezpečného odpadu
- sběr a svoz velkoobjemového odpadu
- ost.odpady - BIO - ost.služby
- setkání rodáků - odměny, nákup propagace, materiál,
poštovné, ost.služby, pohoštění, věcné
dary
3
- hasiči - materiál, el.energie,ochranné pornůcky,
poh.hrnoty, ost.služby, opravy, odměny,
neinv.dotace spolku, refundace mzdy,
věcné dary, platby poplatků, nový hasičský
automobil, nová hasičárna - projekt, stánek,

600 000,-

569 239,-

30 000,-

22 456,-

50 000,-

37 879,-

30 250,-

30 250,

260 382,-

260 382,-

053 599,50 3 016 632,20

elektrocentrála, radiostanice, zásahová obuv,

hadice, arboristické lano, zásahový oděv
- obecní zastupitelstvo - odměny, SP, ZP
- obecní zastupitelstvo - tel.poplatky, ost.služby,
školenf, cestovné, materiál, opravy,
kancelářské stoly

- volby do Parlamentu ČR - odměny OVK, refundace

1034 435,103 095,-

102 105,05

16 212,-

16212,-

mzdy, materiál, poštovné, cestovné,
pohoštění
1649,- volba prezidenta - materiál
935 847,- místní správa- mzdy, odměny SP, ZP
1345 938,- místní správa - tiskoviny, materiál, el.energie, uhlí,
zákonné pojištění odpovědnosti, poštovné,
tel.poplatky, poplatky bance, právnické
služby, školení, servis prograínů, opravy,
ost.služby, cestovné, leasing traktor,
poskytnuté zálohy vlastní pokladně,
členské příspěvky SMS , penzijní připojištění,
platby daní a poplatků, trezor, vazač na
dokumenty
470,- soc.fond-poplatky bance
112478,- pojištění majetku

- převody mezi účty SF a BÚ
- platby danf - daň práv.osob za obec
- volby z r. 2016 - vratka
- příspěvek do sdr. Běleč
- platby daní - DPH

l 031 023,-

1649,935 857,1283 918,35

470,112478,-

285 618,-

285 618,-

1568 260,-

1568 260,-

4 529,-

4 529,-

1500,-

1486,-

272 830,-

272 830,-

18 416 180,50 17 79 t 939,64
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Rozbor výdajů
10 000,-

Zahrádkáři
neinvestiční dotace

'ío ooo,-

Včelaři
neinvestiční dotace

10 000,
10 000,-

Lesní hospodářství
- správcovstvÍ
- těžba dřeva,vyžinování,přibližování ...
- materiál

582 761,60
124 800,390 807,60
67154,-

20 000,-

Myslivecký spolek
- neinvestiční dotace

20 000,-

Silnice, komunikace
- úroky z úvěru

- dopravní zrcadlo
- dopravní obslužnost
- materiál

- ukazatele rychlosti

184 863,95
18 984,95
6 445,45 720,-

5661,108 053,-

415 527,75

Vodovod

- mzdy
- sociální a zdravotní pojištění
- čerpadlo do vrtu
- material

- el. energie
- pohonné hmoty
- za odběr podzemní vody
- ostatní služby - odběr vzorků,správa majetku
- opravy a udížování

24 000,8160,25 910,9 524,46 612,7 000,50 000,191 452,75
52 869,-

ČOV
- mzdy
- sociální a zdravotní pojištění
- mgteriál

- el. Energie
- pohonné hmoty
- ost. služby - správa majetku,za odběr vzorků
- opravy
- část kanalizace v Záblatí

258 688,91
36 000,12 240,250,69 280,7 000,59 084,80
7 500,67334,11

10 805,-

Vodní díla - rybník
- ostatní služby

10 805,-
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Základní škola

- příspěvek na žáky do ost. Škol

31 000,31 000,-

Budova bývalé ZŠ
- odměna - úklid

37 334,24 000,-

- materiál

6513,-

- el.energie
- ostatní služby - revize

2 223,4 598,-

Mateřská škola

- odměny

456 812,16
8 400,-

- kuchyňská linka, myčka nádobí, sporák

32 852,-

- materiál

21 852,05

- el.energie
- ost.služby
- pevná paliva
- tel. Polatky

30 027,-

- opravy

- neinv. příspěvek zřízené PO

3811,58
152 385,05
11217,98
36 266,50
160 000,-

Knihovna

- mzdy

387 377,87
164 749,-

- SP + ZP

53 060,-

- odměny
- knihy, tisk, časopisy
- notebook, dataprojektor, fotoaparát

19 740,-

- materiál

- pevná paliva
- telefonní poplatky
- ost.služby
- servis prograrnu

15 149,41 167,8 365,20
50 169,39
11239,78
7 933,50
5 794,-

- opravy

1028,50

- částečný knihovní program
- pohoštění

8 470,1 541,-

Muzeum

999 520,57

- mzdy

376 099,-

- SP + ZP

130 830,-

- odměny průvodci
- poplatky OSA
- tiskoviny
- mobilní telefon, lednice

60 484,12 000,21 296,7 267,-

- propagační předměty

36 340,-

- materiál

40481,-

- plyn

39 105,45
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:
- PHM

- poštovné
- telefonní poplatky
- školení

- ost. služby - revize,inzerce...
- opravy

- pohoštění
- věcné dary

20219,l 949,311,16 695,72
400,172 433,40
43 762,19 493,355,-

76 866,80

Ostatní kultura

- odměny

942,-

- materiál

25 120,-

- služby

23 738,80

- opravy

l 571,-

- pohoštění
- věcné dary - blahopřání
- neinvestiční dotace divadlu Rynek

4 829,15 666,5 000,-

Bolfánek

239 711,-

- el. Energie
- ost.služby

100 754,-

- opmvy

131 866,-

7091,-

1805 092,-

Sokolovna
- materiál

- ost.služby
- oprava střechy

70,28 798,1776 224,-

5 324,-

Kostel sv.J.Křtitele

- tiskoviny - skládačky

5 324,-

12 702,-

Rozhlas

- poplatek OSA

4118,-

- opravy

8 584,-

Sokol Chudenice,
- příspěvek
- odměny

27 354,25 000,2 354,-

Posilovna

78 866,-

- cvičební stroje, koberec

56 788,-

- materiál

22 078,-

Dětské hřiště
revize

1 183,l 183,-

Koupaliště
- materiál

- el. energie

13 473,1269,12 204,Stránka 8 z 15

Zdravotní středisko

- odměny - úklid
- materiál

- el.eEnergie
- pevná paliva
- ostatní služby - kominík, revize
- opravy a udržování

182 385,92
12 000,835,28 435,77 384,16
6 094,26
57 637,50

294 569,17

Bytová výstavba
- materiál

- el. energie
- úroky z úvěm
- sporáky
- ost.služby
- opravy a udržování

2 093,11370,181 282,39
74418,9 369,78
16 036,-

Bytové hospodářství

57 804,-

- materiál

33 164,-

- odměny

3 000,-

- opravy

21 640,-

Veřejné osvětlení
- materiál

- el. energie
- opravy a udržování

150 315,1955,-

100641,477}9,-

Pohřebnictví
- opravy
- mgteriál

2 310,1484,826,-

Místní hospodářství

1886 018,34

- mzdy

741 476,-

- SP + ZP

256 238,-

- odměny
- ochranné pornůcky
- motorová pila, přívěsný vozík TITUS

11956,-

- materiál

47 399,80

- el.energie - moštárna
- pohonné hrnoty
- telefonní poplatky
- pojištěnf valník,přívěs
- nájemné - pozemky
- školení

- služby - kominík, revize
- opravy a udržování

2 802,31 032,2 382,87 967,6 669,54
2 669,1200,800,1l 191,37731,Stránka 9 z 15

- daň z nemovitostí

2132,-

- náhrady v době nemoci
- sekačka na trávu, BOKI MOBIL, zametací koště

2 283,640 090,-

Sběr a svoz komunálního odpadu

569 239,-

- služby - odvozy

Sběr a svoz nebezpečného odpadu
- služby - odvozy

22 456,22 456,-

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu
- služby - odvozy

37 879,37 879,-

Ostatní odpad - BIO
- ostatní služby

30 250,30 250,-

Setkání rodáků

- odměny
- nákup propagace
- materiál

- poštovné
- ostatní služby

- pohoštění
- věcný dar

260 382,40 005,145 027,17 135,2 396,52 561,3 164,94,-

Hasiěi

- ochranné pornůcky

3 016 632,
21 302,-

- refundace mezd

2 394,-

- odměny
- prodejní stánek, rozdělovač,zásahová

3 966,120 193,50

obuv a oděv, elektrocentrála, radiostanice
- materiál

52 973,50

- el. energie
- pohonné hmoty
- ostatní služby

38 928,-

- opravy

- věcné dary
- neinvestiční dotace spolku
- platba poplatku
- nová hasičárna - projekt
- nový hasičský automobil

34 413,37 097,20
4 840,301,10 000,800,270 635,2 418 789,-

Obecní zastupitelstvo

1 133 128,05

- odměny zastupitelstvu

820 459,-

- SP + ZP

206 564,-

- odměny
- kancelářské stoly

4 000,14 151,-

- material
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- telefonní poplatky

34 308,55

- školení

2100,-

- ostatní služby

1233,50

- cestovné

31 393,-

- opravy

18 217,-

Volby do Parlamentu ČR
odměny OVK
refundace mezd

16 212,
8 300,916,-

odměny

4 227,-

material

1478,-

poŠtovné

68,-

cestovné

359,-

pohoštění

864,-

Volba prezidenta ČR
material

1649,
1649,-

2 219 775,35

Místní správa
- mzdy

652 872,-

- SP + ZP

221 975,-

- odměny
- pojištění odpovědnosti
- knihy, tisk, zákony
- trezor, vazač dokumentů

61 010,10 409,16 980,13 415,-

- materiál

28 839,-

- el. energie
- pevná paliva
- poštovné
- telefonní poplatky
- poplatky banka
- právnické služby

59 074,120 197,79
8 307,40 568,68
22 888,94
78 000,-

- školení

11419,-

- servis programu
- ostatní služby - revize has.přístrojů,stravné
zarněstnanci, znal.posudky, zpravodaj, inzeráty,
kopírování, prezentace, popl.za správu EZS

52 495,70

- opravy
- cestoyné

- leasing na traktor
- zálohy vlastní pokladně
- zaplacené sankce
- příspěvek SMS, Charita Klatovy
- správní poplatky
- penzijní připojiŠtěnÍ

358 747,94

17210,1856,218 395,32
146 335,237,7 743,42 800,28 000,Stránka 11 z 15

Sociálnífond

470,-

-poplatekbanka 470,-

Pojištěníbudov 112478,-pojištění 112478,-

Převody mezi účty u SF a BÚ 285 618,- převodymeziúčtyuSFaBÚ 285618,Daň z příj.práv.osob za obec 1568 260,Příspěveksdr.Běleč 1486,DPH 272830,vratka z voleb z r. 2016 4 529,ccll<em

l-.7g.»l939.(;4

celkem příjmy 20 478 023,09 Kč
celkem výdaje 17 791 939,64 Kč
rozdíl příjmů a výdajů 2 686 083,45 Kč

Další finanční operace - výdaje - splátky úvěrů -2 516 652,- Kě
- změna stavu na bank. účtech -295 596,45 Kě
- operace nemající charakter příjmů a výdajů 126 165,- Kč
- 2 686 083,45 Kč

Stav běžného účtu u ČSOB k 31.12.20l7 l 740 578,52 Kč
Stav běžného úětu u ČS k 31.12.2017 778 128,97 Kč
StavběžnéhoúčtuuČNB k 31.l2.20l7 1372027,22 Kč
Stav pokladní hotovosti k 31.12.20l7 145 967,- Kč

Stav podúčtu - sociální fond - k 31.l2.2017 1 110,80 Kč
Stav cenin k 31.l2.20l7 220,- Kč

Stav úvěru na byt.výstavbu k31.l2.20l7 24 247 022,97 Kě
Stavúvěrunarekonstr.Zahradníulice.k31.l2.2017 1113852,- Kč
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Zásoby - zboží na skladě - propagační předměty

258 292,-

Kě

Zásoby - publikace J. Roubal

13 520,-

Kč

Zásoby - propagační předměty - setkání rodáků

83 820,-

Kč

Pohledávky k 31.12.2017
29 335,- Kč

- nezaplacené fa 2008
- nezaplacené fa 2009
- nezaplacené fa 2017
- nájemné bytová výstavba
- nájemné bytové a nebyt.prost.

celkem pohledávky

13 459,- Kč
149 710,- Kč
460 925,56 Kč
44 760,- Kč

698 189,56 Kč

Závazky k 31.12.2017
288 843,- Kě

- mzdy, SP,ZP, daň za 12/2017
- dodavatel - nezaplacené fa za 2017
- zálohy el.energie, plyn
- odběr podzemní vody

55 660,89 Kč
451 530,- Kč
50 000,- Kč

- DPH za 4.ětvrtl. 2017

99 225,- Kč

- vratka z voleb r. 2016

2 095,- Kč

celkem závazky

947 353,89 Kč

Hodnota majetku podle druhu:
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
budovy, stavby

176 006,-

Kč

135 535 398,42

Kč

saínostatné movité věci

4 402 195,65

Kč

drobný hrnotný inv.majetek
pozernky
nedokončené investice- územní plan + LHP

2 766 596,74

Kč

8 039 169,60

Kč

848 829,21

Kč

nedokončené investice

8 440 730,83

Kč

221 444,-

Kč

umělecká díla a předměty
podílové listy

celkem hodnota majetku

1675,16

160 432 045,61

Kč

Kč
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Hospodaření příspěvkové organizace (MŠ Chudenice )zřízené obcí :
hlavní činnost

- náklady celkem
- výnosy celkem
výsledek hospodaření celkem

2 230 199,89 Kč
2 283 522,18 Kč
53 352,29 Kč

Fondodměnk31.l2.20l7

29 500,- Kč

Fond rezervní k 31.l2.20l7

45707,?O Kč

Fond FKSP k 31.12.20l7

22 594,- Kč

Stav běžného účtu k 31.l2.2017
Stav účtu FKSP k 31.12.2017

443 565,65 Kč
16 823,- Kč

Pokladní hotovost k 31.12.2017

791,- Kč

Materiál na skladě k 31.12.2017

2 000,- Kč

Pohledávky k 31.12.2017- pohledávky z hlavní činnosti -

6 639,l 975,3 098,-

Kč

11712,-

Kě

299 449,-

Kč

- za zaměstance

- náklady příštích období
Celkem pohledávky
Závazkyk31.l2.20l7 -mzdy,SP,ZP,daň
- dodavatelé - fa 2017

- krátkobodé přijaté zálohy - krátkodobé přijaté zálohy na transfery
ostatnf krátkodobé závazky Celkem závazky

Kč
Kč

5 725,9 900,-

Kč

7 619,-

Kč

140,-

Kč

322 833,-

Kč

Kč

Finanění vypořádání dotací za rok 2017
Dotacedorozpočtuobcezarok20l7činilycelkem 2005113,-Kč.
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován
v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky
z dotace na volby ve výši 4 529,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu
dne 27.l.20l7.
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ÚZ položka rozpočet

Poskytovatel účel

KÚPK výkon státní správy

4112

310200

KÚPK volbydoParlamentuČR98071 4111 18307

ČerpánÍ
310200

%
100

16 212 88,56

KÚPK hasiči - věcné vybavení
zásahy

14004 4116

103 519

103519

100

ÚP Klatovy operační program lidské

MK ČR

zdroje-veř.prosp.práce 13101 4116

234 756

234 756

100

13013 4116

39331

39331

100

550 000

550 000

100

28000

28 000

100

4122 350 000

350 000

100

Sokolovna - oprava
Střešníkonstrukce 34057 4116

MK ČR

knihovna-VISK3 34053 4116

KÚPK

Sokolovna - oprava
střešní konstrukce

KÚPK

MŠ - výměna oken

4122 270 000

270 000

100

ObceKřenicenajednotkuJSDHChudenice 4121 21000

21 000

100

a dveří

a Biřkov

SchválenoZMdne: 2J'vCí2C'Xl-'

CÍÁJf
Mgr. %arcel Bezděk
místosthrosta městyse

'David
mÍstostarosta městyse

Martin Dolejš
starosta městyse

MF.STYS qHuDENK,E
Kvapjiova 215
:"y39 0í Chuden?

Vyvěšeno :

Sejmuto
Vyvěšeno na el.úřední desce :
Stránka 15 z 15

ú?Daffl[[]

ing.David Vičar ' Pod Dubovkíou 198/9 ' 301 00 Plzerí - Lhota
auditor č.opí'ávnění 2390 " daňový poradce evidenční č.3868
web : http://www.dakan.cz * e-mail : podatelna@dakan.cz

ING. DAVID VIČAR

IČ 626 28 712 ' tel: 725 862 971

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Městys Chudenice
za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

I.

Název ÚSC:
Statutární orgán :

Městys Chudenice

Sídlo:

Kvapilova 215, 339 0l Chudenice

IČ:

002 55 599

starosta

Auditor: Ing. David Vičar, č.osvědčení 2390
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing. David Vičar, Libuše Křenková
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nejsou

Místo přezkoumání: v sídle ÚSC, v sídle auditora
Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 1l.10.2017 - lO.12.2017
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 10.1.2018 do 25.5.2018

*

*

II.

PŘEDMF,T PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 sb., údaje o
ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000
sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce/města,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fyzickými osobami,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k
rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále
oblasti:

a)
b)
c)

d)
e)
tí

g)

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví ÚSC
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s níínž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku USC,
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h)
i)

III.

účetnictví vedené USC.

ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjínů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se
ověřuje z hlediska:
dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
pouŽitÍ,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

a)
b)
c)

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou
uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.
IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních

výkazech, je odpovědný statutární orgán ÚSC.
Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č.
93/2009 sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů

České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu
s těmito předpisy jsme povinni dodížovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání

hospodaření -tak, -abychom získali omezenou jistotu,- zda hospodařera ÚSC je v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V.

RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ, DOKLADY A MATERIÁLY VYUŽ?Tt PŘI
PŘEZKOUMÁNÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC byly použity postupy ke shromáždění
dostatečných a vhodných důkazních infoímací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u
zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného
úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při

vyhodnocování těchto rizik auditor bere-v úvahu vnitřní kontrolní systém ÚSC Použité postupy
zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.
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Při přezkoumání byly využity tyto doklady a materiály:
Rozpočtový výhled, rozpočet, rozpočtová opatření
Návrh závěrečného účtu

Účetní a finanční výkazy
Účetní doklady
Inventarizační dokumentace

Zápisy z jednání orgánů ÚSC

VI.

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁD]ŘENÍ K SOULADU HOSPODA]ŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Městyse Chudenice jsme nezjistili
žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uvedenými v bodě III. této zprávy.

B.

VYJÁDŘENÍ OHLEDNE CHYB A NEDOSTÁTKŮ

Zákon č. 420/2004 sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli
závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení
vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při

přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případ.ně spočívaly, a to

'bez ohledu na jejich významnost-(materialitu)- a jejich vztah k hospodaření ÚSC jako celku.

Při přezkoumání hospodaření Městyse Chudenice za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a
nedostatky.

Stanovisko ÚSC k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebylo vyhotoveno.

C. UPOZORNENÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA
Není případné.
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D.

PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU Á PODÍL
ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU
řádek

tis.KČ

%

405

x

z toho pohledávky vztahující se k násl.roku

b

o

x

Krátkodobé pohledávky

c

225

x

Dlouhodobé závazky

d

25.727

x

z toho závazky vztahující se k násl.roku

e

2.533

x

Krátkodobé závazky

f

444

x

Rozpočet (příjmy celkem po konsolidaci)
Zisk (jen) po zdanění z hosp.činnosti
Podíl pohledávek na rozpočtu (b+c) / (g+h) x 100
Podíl závazků na rozpočtu (e+f) / (g+h) x 100
Zastavený majetek (brutto)
Majetek celkem (A.stálá aktiva brutto)
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (k / l x 100)
průměr příjmů za poslední čtyři roky
Celková výše dluhu
Poměr dluhu na průměru příjmů za posl.4 rozp.roky (o/n x 100)

g

20.335

x

h

o

x

x

1,11

x

14,64

k

888

x

I

Dlouhodobé pohledávky

a

i

Ukazatel

160.837

x

x

0,55

n

22.570

x

o

25.361

x

p

x

112,37

J

m

Komentář:
a) účty 462, 464, 466, 469
c) účty 311 až 313, 315 až 317, 335 az 337, 342 až 344, 346,348,361,363,365,367, 377 netto
d) účty 451 až 453, 456, 457, 459
f) účty 281 až 289, 321,322,325 až 333, 336,337,342 až 345, 347,349,362,363,366,368,378
k,l) stálá aktiva, brutto
n) z výkazu Fin 2-12 : příjmy po konsolidaci celkem - skutečnost
o) účty 281 až 289, 322,326,362,451, 452, 453, 456, 4S7o

Ověřovaliisme, zda dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru ieho příimů za poslední 4
rozpoctové roky (viz.výočet) a zjistili, že překročil, je 1l2%. Je nezbytné, aby městys

v souladu se zákonem přijal příslušná opatření vedoucí ke snížení tohoto zadlužení.

,.,.rKA%
í?

Q-a

X%'-?id.
v i d '3XV
Zpráva vydána dne: 8.6.2018
podpis auditora

Zpráva byla předána a projednána se statutárním orgánem dne 8.6.2018

JyX?.

/
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podpis stat.zástuOce
MĚSTYS CHuDpNICE
Kvapiiova 215

339-O'i Chudenice
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Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Pffloha D

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha,

Příloha E

Část IV - finančního výkazu Fin 2-12 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);

Příloha A

Příklad - Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad
Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následu?jícírni právnfmi
předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:
zákonem č. 420/2004 sb., o přezkoumávání hospodaření úzermuach samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 449/2009 sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regioíů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí
některá ustanovení zákona č. 218/2000 sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejícfch
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 250/200 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněm pozdějších předpisŮ, a
souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními
předpisy:

vyhláškou č. 410/2009 sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
vyhláškou č. 383/2009 sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich
předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 sb.,

zákonem č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo
zákonem č. 131/2000 sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 243/2000 sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
nařízením vlády č. 564/2006 sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.
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