Závěrečný účet obce Sirá za rok 2017
IČ: 00478512
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
přepisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 daňové příjmy
1786,84
Třída 2 nedaňové příjmy 2215,9
Třída 3 kapitálové
příjmy

Rozpočtová
opatření
182,54
39,5

Upravený Plnění
rozpočet k 31.12.2017
1969,38
1969,52
2255,4
2255,6

%plnění
k uprav.rozpočtu
100
100

Třída 4 přijaté transfery
Příjmy celkem
Třída 5 běžné výdaje
Třída 6 kapitálové
výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmy - výdaje
Třída 8 financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Prostředky minulých let
Přebytek (-), ztráta (+)

57,8
4060,54
2860,47

280,02
+502,06
409,13

337,99
4562,77
3269,6

337,99
4563,13
3269,41

100
100
100

3250
6110,47
+2049,93

-1024,2
-615,06

2225,8
5495,41
-932,64

304,13
5495,21
-932,08

100
100

7365,89

3969,76

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Sirá (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání
příjmů a výdajů)
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 515 690 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Tabulky k nahlédnutí na OÚ Sirá.

poskytovatel
KÚPK
KUPK
Úřad práce
KUPK
KUPK

celkem

ÚZ

Účel
položka
Výkon st.správy
4112
Dotace veř.rozhlas
4222
Uklízeči veřejných
4116
13101 prostranství
98071 Volby parlament
4111
Podpůr.rolnický fond
4119

rozpočet
57,8
110
142,78

čerpání
57,8
110
142,78

%
100
100
100

18,3
9,1

18,3
9,1

100
100

337,98

337,98

100

3) PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ V ROCE 2017

Organizace

§ - položka

částka (Kč)

účel

Centrum pro zdravotně postižené – fa
3048
Český svaz ochrany přírody – fa 3049

6171 – 5229

1 000,00
Na činnost
1 000,00 Krmivo pro chovná zvířata

Zvíkovecká kytička – fa 3046
Oblastní charita Rokycany – fa 3050

6171 – 5229
6171 – 5229

1 000,00
1 000,00

Na činnost
Na činnost

Rokycanská nemocnice – fa 3047

6171 – 5229

5 000,00

Léčebná péče

celkem posk. neinv. příspěvky
MAS Světovina – fa 3027

6171 - 5221

9 000,00
1 360,00

Na činnost

celkem neinv. tra. obec. prosp. spol.
Mikroregion Zbirožsko – fa 3107
celkem ost. neinv. tra. VR

6171 - 5229

6171 - 5329

1 360,00
5 440,00
5 440,00

3722-5229
Polygon – fa 3020
Celkem ost.neinv. tran.nezisk.spol.
CELKEM

16 120,00
16 120,00
31 920,00

4) HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ÚSC Sirá nemá zřízený žádné příspěvkové organizace.

5) TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
ÚSC Sirá nemá založeny žádné fondy.

6) CIZÍ PROSTŘEDKY - přehled čerpání a splácení úvěrů a půjček
ÚSC Sirá nemá žádné půjčky a úvěry.

7) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Na činnost
Příspěvek na separaci
odpadu

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK: Ing. Jiřina
Lišková – kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Leona Černá – kontrolor na základě žádosti
obce podle ustanovení § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí přezkoumání proběhlo
dne 17. 5. 2018.

Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá za rok 2017
Účetní jednotka neúčtovala o poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé na účtu 462.
Nedostatek byl v průběhu přezkoumání napraven dokladem č. 4011.
III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá za rok 2017
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou
k závěrečnému účtu.
Přílohy (k nahlédnutí v úřadovně obecního úřadu):
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá, IČO: 00478512 za rok 2017,
- sestava FIN 2-12 M za období 12/2017,
- účetní výkazy - rozvaha, výkazu zisků a ztráty a příloha za období 12/2017

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného
celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na
zasedání zastupitelstva (§ 17 odst. 6 zákona č. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů).

V Siré dne 12.6.2018
Vypracovala: Jaroslava Podlenová – účetní obce Sirá
.......................................................

Předkládá: Hana Nováková – starostka obce Sirá

.......................................................

Vyvěšeno vč. Příloh Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá, za rok 2017,
sestava FIN 2-12 M za období 12/2017, účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisků a ztráty, přílohy
k účetní závěrce za období 12/2017.

úřední deska: 13.6.2018
el. úřední deska: 13.6.2018

Sejmuto:

úřední deska: 29.6.2018
el. úřední deska: 29.6.2018

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Sirá schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá, IČ: 00478512 za rok 2017, a to bez výhrad.

