Závěrečný účet obce včetně projednané zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2017
Zastupitelstvo obce Lhotka schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy kontrolora
pověřeného řízením přezkoumání Ing. Vladimírem Ženčákem z Kanceláře ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Rozpočet na rok 2017 byl přijat dne 21. 12. 2016 a 23. 3. 2017 jako přebytkový v částce 406 297,47 Kč, příjmy
1 161 416,47 Kč, výdaje 755 119 Kč. Dne 15. 3. 2017 byla schválena rozpočtová změna č. 1, kde se předpokládalo
navýšení příjmů i výdajů o 4 078 Kč. Dne 14. 6. 2017 byla schválena rozpočtová změna č. 2, kde se předpokládalo
navýšení příjmů i výdajů o 50 000 Kč a týž den byla schválena rozpočtová změna č. 3, kde se předpokládalo navýšení
příjmů i výdajů o 19 920 Kč. Dne 13. 9. 2017 byla schválena rozpočtová změny č. 4, kde se předpokládalo navýšení
příjmů i výdajů o 9 000 Kč. Dne 13. 12. 2017 byla schválena rozpočtová změny č. 5, kde se předpokládalo navýšení
příjmů o 39 830 Kč a snížení výdajů o 40 170 Kč, dále byla schválena rozpočtová změny č. 6, kde se předpokládalo
navýšení příjmů o 16 800 Kč a snížení výdajů o 5 200 Kč a byla schválena rozpočtová změny č. 7, kde se předpokládalo
navýšení příjmů o 1 263,88 Kč a snížení výdajů o 87 719,05 Kč.
K 31. 12. 2017 skončil rozpočet obce na straně příjmů na částce 1 241 679,19 Kč a na straně výdajů 639 345,15 Kč.
Obec tedy v tomto roce si vytvořila přebytek finanční hotovosti v částce 602 334,04 Kč. Tato skutečnost se promítla do
změny krátkodobých prostředků na běžném účtu.
Obec měla v roce 2017 daňové příjmy v hodnotě 922 357,70 Kč v původním rozpočtu, se počítalo s částkou 858 801Kč.
Nedaňové příjmy v hodnotě 235 098,49 Kč v původním rozpočtu se počítalo s částkou 247 615,47 Kč. Nedaňové příjmy
– poplatek ze psů 1 500 Kč v původním rozpočtu 1 300 Kč, za komunální odpad 21 500 Kč v původním rozpočtu 21 000
Kč, příjmy z pronájmu pozemků 29 753 Kč v původním rozpočtu se počítalo s částkou 39 000 Kč, příjmy z věcných
břemen 162 344,99 Kč v původním rozpočtu se počítalo s částkou 161 216,47 Kč.
Přijaté dotace během roku činily neinvestiční dotace od Olomouckého kraje na výkon státní správy 57 800 Kč. Dotace
na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR obcí 26 423 Kč. Vratka za volby 15 384 Kč byla poslána na účet
olomouckého kraje 31. 1. 2018
Veškeré výdaje odpovídaly rozpočtu či navrhovaným změnám č. 1 až 7. Největším výdajem roku 2017 byly studie a DÚR
komunikace „ K Olinkovi“ v částce 178 407Kč, výsadba lesa za 54 298 Kč, za autobusovou obslužnost 3 990 Kč, el.
energie za veřejné osvětlení v obci 27 668 Kč, sběr a svoz komunálního odpadu 22 713 Kč, platy za údržbu obce
4 056 Kč, dále zaplaceno na údržbu obce 53 229 Kč, hasičům z Kokor 10 000 Kč. Odměny členů zastupitelstva 68 400
Kč, zdravotní pojištění 6 156 Kč. Platy vyplacené na základě dohod 35 400 Kč, elektrická energie na OÚ 42 692 Kč,
telefon 7 187,40 Kč, nákup služeb 12 544,40 Kč, nákup DDHM 28 106 Kč, programové vybavení 4 394 Kč pohoštění
10 738 Kč, poplatky KB, a. s. 617,80 Kč, zpracování dat 11 131 Kč.
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - dotace 26 423 Kč. Výdaje celkem 11 039 Kč - odměny členů 9 811 Kč,
99 Kč cestovné, stravenky 1 129 Kč. Vratka za tyto volby 15 384 Kč poslána na účet olomouckého kraje 31. 1. 2018.
Hospodaření obce podléhá dle zákona 420/2004 Sb. Povinnosti přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků. Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno Krajským úřadem Olomouckého kraje, kontrolním
oddělením, a to dílčím přezkoumáním 27. 10. 2017 a závěrečným přezkoumáním 2. 2. 2018. Při přezkoumání
hospodaření za rok 2017 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 2017
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, a to „bez výhrad“ .
Přílohy:
1. Výkaz Fin o plnění rozpočtu k 31. 12. 2017
2. Rozvaha k 31. 12. 2017
3. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
4. Příloha k 31. 12. 2017
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotka za rok 2017
6. Inventarizační zpráva za rok 2017
7. Zápis ze zasedání kontrolního výboru za rok 2017 ze dne 27. 12. 2017
8. Zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2017 ze dne 27. 12. 2017

V Lhotce 3. 2. 2018
Vyvěšeno dne: . . 2018
Schváleno dne: . . 2018
Sejmuto dne:
. . 2018

