Závěrečný účet obce Bořanovice
za rok 2016
sestavený ke dni 31.12.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------Údaje o organizaci
Identifikační číslo
Název
Ulice, č.p.
PSČ, pošta

00240061
Obec Bořanovice
Ke Kampeličce 67
250 65 Líbeznice

Telefon
e-mail
www

283980011
ou@boranovice.cz
www.boranovice.cz

Kontaktní údaje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet obce Bořanovice podle § 17 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje údaje o hospodaření
obce za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bořanovice za rok 2016 ze dne
3.3.2017 provedená pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského
kraje.
2. Rozvaha územních samosprávných celků k 31.12.2016
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2016 (Fin 2-12M)
4. Inventura majetku provedená pověřenou inventarizační komisí k 31.12.2016
(Inventarizační zpráva)
Uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bořanovice.

Obsah závěrečné účtu
A) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování
B) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a jiným
rozpočtům
C) Přezkoumání hospodaření obce v souladu s § 42 Zákona č.128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření ÚSC a DSO v platném znění.

D) Kontroly
E) Závěr

A) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování
Rozpočet na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2015 jako vyrovnaný.

1) Rozpočtové příjmy byly stanoveny ve výši 16 107 114,69 Kč
Skutečné příjmy činily 15 975 785,10 Kč
2) Rozpočtové výdaje byly stanoveny ve výši 18 272 213,83 Kč
Skutečné výdaje činily 16 607 525,14 Kč

3) Stav základních běžných účtů k 31.12.2016
KB - běžný účet
ČS - běžný účet
ČNB (předčíslí 94)
Ceniny

10 601 568,70 Kč
423 286,12 Kč
1 592 848,53 Kč
288,00 Kč

Dlouhodobý majetek k 31.12.2016
Stavby a budovy
68 011 986,55 Kč
Stroje, dopr.prostř.
2 377 619,10 Kč
ODNM
991 036,00 Kč
DDNM
33 807,00 Kč
DDHM
1 585 046,13 Kč
NDHM
6 878 970,40 Kč
Dlouhodobý finanční majetek
947 745,00 Kč
Pozemky
18 972 940,57 Kč
______________________________________________________
Stálá aktiva celkem
99 799 150,75 Kč
Pohledávky k 31.12.2016
Odběratelé
680 621,00 Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy
341 220,00 Kč
Náklady příštích období
41 055,00Kč
____________________________________________________
Celkem
1 062 896,00 Kč
Aktiva celkem

113 480 038.10 Kč

Prostředky obce byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem a schválenými
rozpočtovými opatřeními (za rok 2016 bylo schváleno 7 rozpočtových opatření).
B) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a jiným
rozpočtům
1. Dlouhodobé závazky
Zůstatek dlouhodobého úvěru u České spořitelny činil k 31.12.2016 3 178 568,59 Kč,
dlouhodobé přijaté zálohy činily 143 216,10 Kč a ostatní dlouhodobé závazky
1 559 872,47 Kč.
2. Krátkodobé závazky
K 31.12.2016 měla obec závazky vůči zaměstnancům (mzdy za prosinec 2016) se
sociálním zabezpečením, zdravotním zabezpečením a ostatní přímé daně ve výši
125 733,00 Kč, dodavatelům ve výši 343 041,36 Kč, krátkodobé přijaté zálohy
190 917,00 Kč, krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 1 000 000,00 Kč a
dohadné účty pasivní 203 940,00 Kč.
Závazky obce k 31.12.2016 činily celkem 6 745 288,52 Kč

C)

Přezkoumání hospodaření obce v souladu s § 42 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření ÚSC a DSO v platném znění
1.

Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 2.9.2016 a 3.3.2017 pracovníky odboru
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dle zákona č.420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Přezkoumání bylo provedeno na žádost starosty obce.

2.

Podle písemného vyjádření v závěru zprávy o výsledku hospodaření ze dne
3.3.2017 při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

3.

Podíly podle § 10 odst. 4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění:
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 4,37 %
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 15,92 %
c) Podíl zastaveného majetku na celk. majetku obce územního celku: 0,00 %

D)

Kontroly
V roce 2016 nebyly provedeny kontroly ze stran zdravotních pojišťoven, Okresní
správy sociálního zabezpečení Praha-východ a Finančního úřadu pro Středočeský
kraj.

E)

Závěr
Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření ÚSC obsaženým v bodu A, závěrům
kontroly hospodaření v bodě C a celkovému výsledku hospodaření za sledované období
se navrhuje zastupitelům obce schválení závěrečného účtu hospodaření obce Bořanovice
za rok 2016.

V Bořanovicích 15.5.2017

Vypracovala: Olga Trousilová – hlavní účetní
Starosta obce: Libor Řápek
Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bořanovice za rok 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚCS ke dni 31.12.2016
Rozvaha územních samosprávných celků k 31.12.2016

