Závěrečný účet obce včetně projednané zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2016
Zastupitelstvo obce Lhotka schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy kontrolorky
pověřené řízením přezkoumání Ing. Petry Krejsové Odehnalové z Kanceláře ředitele Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Rozpočet na rok 2016 byl přijat dne 2. 12. 2015 jako přebytkový v částce 588 385,89 Kč, příjmy 1 055 232,27 Kč, výdaje
466 846,38Kč. Dne 2. 3. 2016 byla schválena rozpočtová změna č. 1, kde se předpokládalo navýšení příjmů i výdajů
o 9 000 Kč. Dne 25. 5. 2016 byla schválena rozpočtová změna č. 2, kde došlo jen ke změně rozpočtových položek. Dne
17. 8. 2016 byla schválena rozpočtová změna č. 3, předpokládalo se navýšení příjmů o 345 080 Kč a povýšení výdajů
o 1 569 741 Kč, ten den se schválila rozpočtová změna č. 4, kde došlo jen ke změně rozpočtových položek a rozpočtová
změna č. 5 předpokládalo se navýšení příjmů o 6 483 Kč a povýšení výdajů o 56 483 Kč. Dne 19. 10. 2016 byla
schválena rozpočtová změny č. 6, kde se předpokládalo navýšení příjmů o 76 000 Kč a navýšení výdajů o 26 000 Kč.
Dne 21. 12. 2016 byla schválena rozpočtová změna č. 7, kde se předpokládalo v povýšení příjmů o10 000 Kč a výdajů
o 4 700 Kč, dále byla schválena rozpočtová změna č. 8, kde u příjmů došlo jen ke změně rozpočtových položek a k
ponížení výdajů o 155 852,38 Kč.
K 31. 12. 2016 skončil rozpočet obce na straně příjmů na částce 1 436 759,75 Kč a na straně výdajů 1 872 335,14 Kč.
Tento rozdíl obec kryt z přebytku finanční hotovosti na bankovním účtu. Tato skutečnost se promítla do změny
krátkodobých prostředků na běžném účtu. Na konci roku byl stav finančních prostředků na bankovním účtu u KB
567 839,79 Kč a v ČNB 309 976,46 Kč
Obec měla v roce 2016 daňové příjmy v hodnotě 817 459,80 Kč v původním rozpočtu se počítalo s částkou 764 040 Kč.
Nedaňové příjmy v hodnotě 239 299,95 Kč v původním rozpočtu se počítalo s částkou 236 192,27 Kč. Nedaňové příjmy
- poplatek ze psů 1 200 Kč v původním rozpočtu 1 150 Kč, za komunální odpad 20 250 Kč v původním rozpočtu 20 000
Kč, příjmy z pronájmu pozemků 36 562 Kč v původním rozpočtu se počítalo s částkou 39 000 Kč, příjmy z věcných
břemen 161 216,47 Kč v původním rozpočtu se počítalo s částkou 160 734,27 Kč, úroky 57,98 Kč.
Přijaté dotace během roku činily neinvestiční dotace od Olomouckého kraje na výkon státní správy 55 400 Kč, investiční
dotace od Olomouckého kraje - oprava místní komunikace 300 000 Kč. Dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a do
zastup. krajů 25 000 Kč.
Veškeré výdaje odpovídaly rozpočtu či navrhovaným změnám č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Největším výdajem roku 2016 byla
výstavba zídek, chodníků a rekonstrukce místní komunikace za obecním úřadem v částce 1 524 665,10 Kč, za
autobusovou obslužnost 3 990 Kč, el. energie za veřejné osvětlení v obci 23 967 Kč, za poplatky na rozšíření veřejného
osvětlení 20 590 Kč, sběr a svoz komunálního odpadu 17 182 Kč, platy za údržbu obce 33 563 Kč, dále zaplaceno na
údržbu obce 12 677 Kč, materiál na údržbu obce 112 Kč, hasičům z Kokor 10 000 Kč. Odměny členů zastupitelstva
68 400 Kč, zdravotní pojištění 6 156 Kč. Platy vyplacené na základě dohod 33 681 Kč, elektrická energie na OÚ
30 172Kč, telefon 7 321,86 Kč, nákup služeb - zpracování dat 8 083,38 Kč, pojištění obec. majetku 6 291 Kč, hodové
oslavy + rozsvěcení vánoč. stromu + cyklovyjížďka 7 813 Kč, nákup odborných časopisů 1 480 Kč, poplatky bank. účtech
964,80 Kč, nákup DDHM 32 451 Kč.
Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastup. krajů 11 161 Kč odměny členů 8 471Kč, nákup materiálu 1 631 Kč, 98 Kč
cestovné, stravné 840 + 121 Kč. Vratka za volby Evropského parlamentu 13 839 Kč poslána na účet olomouckého kraje
02. 02. 2017.
Hospodaření obce podléhá dle zákona 420/2004 Sb. Povinnosti přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků. Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo provedeno Krajským úřadem Olomouckého kraje, kontrolním
oddělením, a to dílčím přezkoumáním 27. 9. 2016 a závěrečným přezkoumáním 9. 5. 2017. Při přezkoumání hospodaření
za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je rovněž přílohou
tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s celoročním hospodařením obce podle § 84 ods. 2) písm. b) zákona 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 17 odst. 7) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet obce Lhotka za rok 2016
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, a to bez výhrad“
Přílohy:
1. Výkaz Fin o plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
2. Rozvaha k 31. 12. 2016
3. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016
4. Příloha k 31. 12. 2016
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotka za rok 2016
6. Inventarizační zpráva za rok 2016
7. Zápis ze zasedání kontrolního výboru za rok 2016 ze dne 28. 12. 2016
8. Zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2016 dne 28. 12. 2016
V Lhotce 20. 5. 2017
Vyvěšeno dne: . . 2017
Schváleno dne: . . 2017
Sejmuto dne:
. . 2017

