obec Příčina
obcePříčina
Schválenýzávěrečnýúčet
zarok2016
Zastupitelstva
na veiejnémzasedá.ÍIí
RozpočetobcePříčinana rok 2016byl sclrvá.len
č.2ó120l5a byl sestavenjakov}tfovnaný.
dne 18.prosince2015,usnesením
obcePŤíčina,
Plnění píjuLg-y]ÍdaÉ
příjmy
Plánovanépříjmy obcečini1y1.791.000,-Kč' Běhemroku byly plrínované
pŤíjmy
činily
Kč' skutečné
změnarnina 1.835.150'-rozpočtov]hni
na1ýšeny
Kč,cožje 111'2r%.
2.040.829,04
spojených
ve výŠi300'000..-Kčna pokryí wýdajů
Bylo nutnézapojitpoložkufinancování
s opravoumístríchkomunikací.
určenídani.
Největšíčástpříjmůtvoří přdmy z rozpočtového
piíjmůjsou piidělenédotace:
Dalšíčástí
1) dotacena ěinnoststátrrísprávy
kaje
2) dotacena volby do Zastupitelstvastředočeského

44.000'.-Kč
Kč
7.500'--

z pronájmu.
jakojsou pŤíjmy
z pohřebnictví,
člístky,
Poslednískupinupříjmůtvořímenší
z úrokůa nekapitálovépříspěvkya náhrady.
výtlaje
Kč.Běhemroku byly plánované
Plánovanévýdaje obcečinily1.?91'000,-\"ýdaječinily
změnamina 2.l35.150,--Kč.Skutečné
naýšenyrozpočtovými
1,700.035,2IKč,cožje 19'62 %o.
Změna 1 změnalozpisu rozpoČtu.
Běhemroku 2016bylo schváleno5 rozpočtových
prostředkůna závazných ukazatelích
]J 2 rozpočtovýchzměndošloke změně rozpočtov"ých
změny neměly za následek změnu schválenýchzávaznýchukazatelů.
a 3 rozpočtové
změny byly v souladus Pravidly hospodďeníobce řádně projednánya
všechny rozpočtové
obcečistalostkouobce.
schválenvzasfuoitelstvem

podlelozpočtove
členění
Podrobnéúdajeo plněnírozpočtupříjmůa výdajův p1ném
příjrnů
a výdajůza rok 2016'
skladbyjsou uvedenyv pŤehlďulozpočtových

rozpočet
5chVá|ený
1'
2'

[j.
E.
4.

DaňoVé
Neděňové

fxapitatoue
Transfery
nsferv
lrra

7.723'700,'KČ
23'800,-KČ

ETLKEI |

norPoeet
Po zmenacn

rozpoČď
5chvá1ený

K
1.791.000,--

gL!!M

'

-K
1.791.000,

0

výsledek.Ten je tvořen rozdílemmezi
Rozdíl mezi přdmy a výdaji netvoříhospodríŤský
Kč.a.ýnosyve výší
nákladya r"j,nosy'V,o"" žot6 byly nákladyve ýši 1.821'467,21
Kč.
Kč.Rozdíltvoříhospodářskývýsledekza rok2016 . zisk 234.461,33
2.055.ó34,54
k 31. 12' 2016:
ZůstatkYna bankoYníchúčtech
Účetu Českéspořitelny Rakovník
Účet u Českénárodníbarrky 1
Účet u ČeskénárodníbaÍ]ky2

l . 5 4 5 . 2 3 2 'K8č
7
Kč
267.007,80
Kč
542,40

CELKEM

1 . 8 l 2 ' 7 8 3 .K0č
7

Zůstatekpokladni hotovostik 31. 12. 201ó
Pokladna

0'00 Kč

ZaměstanciobcePříčina
naDPP.
na DPČa 5 zaměstnanců
mělav roce20l6 - 1 zaměstnance
obec Příčina
Jedlé.urzlstuplrcls.oe-9blc_PÍčila
obcePříčina.
Zasfupítelstva
celkem4 veřejnázasedání
V roce2016piobětrla
vztahůke
vYúčtoYánifinančních
a v danémloce vyúčtovány.
přidělené
v roce2016byly řádněvyčerpány
Dótace

Nak|ádánís maj€ t kem obceběhemroku 201ó
Účet018 - Drobný dlouhodobýnehmotnýmajetekbyl navýšeno částku5.929,- Kč
(zakoupennový Modul . mobilníverzewww Shánekza 5.929,- Kč).
Účet028_ Drobný hmotný majetekbyl navýšeno částku1l.478,- Kč (zakoupeno
HECHT 41 za 4.690'- Kč).
štípačka
na dřevoHECHT 6,70za 6',788,-Kča sekačka
Účet 90z - Ji''y drobný hmotný majetek /podrozvaha/byl naýšen o částku4'124,--Kč
- termosvamý 51- 3ks za 4.124; Kó).
(zakoupeno
Znráva o qýsledkuořezkoumáníhosoodařeníobcePříčina
za obdobíod 1. 1.2016do 31. 12.2016
Na zakladě zákona č. 42012004 sb.' o přezkoumávání hospodďení územních
samosprár'nýchcelku a dobrovolnýchsvazkůobcípřezkoumal Krajský uřad Saedočeského
zjištění
obce.ZávěIečné
kontrolydne28. 3. 2017 hospodaření
kraje,odborfinanční
přezkoumání:nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
z konečného
Podrobnéúdajeo plnění lozpoětu příjmůa výdajůza rok 2016, zpráva o výsledku
výkaz FIN 2-12 o plnění
operacích,
přezkoumáníhospodďeníobce,a o dalšíchfinančních
finančních
rozpočtu,rozvaha za rok 20|6, r"ýkaz zisku a zÍrály za rok 2016, v},účtování
jiným
a
rozpočtum
vztahůke státnímulozpočtu,Iozpočtukrajů,obcí' státnímfondůma
účfua jsou ďí.le
k hospodaření
dalšíchosob'jsou nedílnoupřílohouNáwhu závěrečného
v kancelrířiobecníhoúřadupo celou dobu r,1.věšení.
uloženyk nablédnutí
účtu
obcePříčinaza lok 2016budepředloženke schválení
Návrh závěrečného
obcePříčinana veřejnémzasedánív měsícičennu2017.
Zastupitelstvu
vyslovitzávěr s hospodďenímZaÍok2016v souladu
Na základětétozprávy se doporučuje
tj. souh|as
s ustanovením
$ 17 odst'7 písmenoa) zákona250l2000Sb.vplatnémzÍIění'
hospodařenímbez výhrad.
s celoročním

V PiiČiné
dnel5. května2017

J_r/.4
Monika Kubičková
starostkaobce

Přílohy:
1. Zpráva o ýsledku přezkoumáníhospodďerríobce za rok 2016
2. Výkaz FIN 2.l2, Ro naha,Wloha,Yýkaz zisku a ztt6ý
3. Tabulky finaněníholrypořádránídotací
schváleno zastupit€lstvem obce Příčina dne 9. černa 2017.
Schvrílenýzávěrečnýúčetobce Píěina za rok 20 16 byl zveřejněnna úřednídescea
na webových stránkáchobce.

2017
30.čeťvna
v}.r'ěšeno:
Sejmuto: 30.ěenna2018
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