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I. Finanční hospodaření obce v roce 2017 

 
Zastupitelstvo obce Javorník  schválilo rozpočet  na rok 2017 dne 19.12.2016. 

 
                                                                              

 

Obec Javorník v roce 2017 plánovala schodkový rozpočet, kdy příjmy předpokládala ve výši 

3 348 150,00 Kč  a výdaje ve  výši  5 503 600,00 Kč. Skutečné hospodaření obce skončilo 

k 31. 12. 2017 s přebytkem ve výši Kč 838 683,10. 

 

Hospodářský výsledek před zdaněním  :  1 326 134,48 Kč 

Účet 431 výsledek hospodaření  ve schvalovacím řízení ve výši  1 207 954,48  Kč 

bude  přeúčtován na účet 432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let  

 

 

 Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách 

 

 

                                                                                                                                 v tis. Kč 

 

 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

daňové příjmy 1 628 1 700 1 867 

nedaňové příjmy 1 655 1 173                  1 104 

kapitálové příjmy    10   10       1 

přijaté dotace    55 1 411 1 411 

příjmy celkem 3 348 4 294 4 383 

běžné výdaje 1 654 1 910  1 539 

kapitálové výdaje 3 850 2 156 2 005 

výdaje celkem 5 084 4 066 3 544 

 

 

 

Podrobný rozpočet obce v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze  

č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M. 

Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem.   Zastupitelstvo 

obce v roce 2017schválilo změnu rozpočtu celkem   6  rozpočtovými opatřeními.  

 

 

Přehled nejvýznamnějších změn schváleného rozpočtu  

 

 

příjmy v tis. Kč 

položka   

1111 daň z příjmů FO ze záv.výd.či.                                   navýšení o   59 

1121 daň z příj.práv.osob                                                     navýšení o  21 

1211 daň z přid.hodnoty                                                       navýšení o  59 

1511 daň z nemovitostí                                                         navýšení o                   31 

4216 Ostat.přímé transfery ze stát.rozpočtu                          navýšení o                               802 

4222 Inves.transfery od krajů                                                navýšení o                536 

1032 Lesní hospodářství                                                        snížení o                566 

   

   

   



 

 

výdaje v tis. Kč                                                                                                         

          

paragraf   

1032 Lesní hospodářství                                                    snížení  o   135 

2310 Pitná voda                                                                  snížení  o     1 035  

2321 Odvádění a čištění odpad.vod                                    snížení  o                         495 

3399 Zál. kultury , církví a sděl.prostředků                       navýšení o     20 

3631 Veřejné osvětlení                                                       snížení  o     10 

3639 Komunální služby a územní rozvoj                           navýšení o                            168 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          navýšení o        57 

5512 Požární ochrana                                                          navýšení o                        913 

6114 Volby do parlamentu                                                  navýšení o                          11 

6399 Ostatní finanční operce-daně                                      snížení o                    55 

     

 

 

 

Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2017 

 

paragraf  výdaje  v  Kč 

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.-zpevněná plocha –

víc.účl.bud. 

195 204,00 

5512 Požární ochrana-drob.dlouh.majetek (uniforma) + prapor 123 147,00 

 5512 Požární ochrana-požární zbrojnice       1 642 608,18   

   

   

   

   

 

 

 

  

 Poskytnuté příspěvky obcí během roku 2017 

 

paragraf  výdaje v Kč 

2221 Bene-bus 22 538,00 

3639 Příspěvek Český svaz včelařů 5 000,00 

3639 Mikroregion Český Smaragd 11 800,00 

1032 Sdružení vlastníků obecních lesů   1 430,00 

3399 Věcné dary občanům pol. 5194 (divadlo)   16 678,00 

3399 Peněžní dary obyvatelstvu pol. 5492  43 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled  dotací, které obec obdržela v roce 2017 a jejich čerpání  v Kč 

 

 

položka    skutečnost čerpání 

4111 NI př.transf.ze všeob.pok.sp.st.roz.-dotace volby      9 750,00        9 750,00 

4112 NI při transf. ze stát.rozp. 57 800,00 57 800,00 

4129 Ost.NI př.transfery od rozp.územní úrovně-EKOSO   4 800,00  4 800,00 

4216 Osta.př.transfery ze stát.rozpočtu – Minist.vnitra   802 430,00   802 430,00  

4222 Ost.přij.transfery od krajů 536 271,00 536 271,00 

 
Dotace, u kterých bylo v podmínkách finanční vypořádání, byly vyúčtovány  

 

 

 

 

Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce 

 

Podrobně je uvedeno v příloze č. 2 - Rozvaha Obce  

 

zůstatky bankovních účtů  v Kč 

peněžní prostředky                  - základní běžný účet  3 637 158,05 

                                                   -  depozitní účet                       0,00 

                                                   -  ceniny              0,00 

pohledávky                                - zálohy        41 230,00 

                                                   - odběratelé                0,00 

                                                   - vratka DPH             6 914,00 

Závazky týkající se mezd        - mzdy zaměstnancům                37 439,00 

                                                   - zdrav.poj.           3 765,00 

                                                   - sráž.daň,zál.daň           6 603,00 

DPH                  0,00 

Neuhrazené faktury                         0,00 

 

 

 

 

 

 

Obec Javorník je plátcem DPH, která se účtuje u účetních případů  týkajících se ekonomické činnosti obce. 

Hospodářská činnost ÚSC : hospodářská činnost není vedena. 

Tvorba a použití peněžních fondů: ÚSC netvoří ani nepoužívá peněžní fondy. 

 

 

Inventarizace: 

Starosta vydal příkaz k inventarizaci majetku , která byla provedena k 31.12.2017 dle zák. č.563/1991 Sb. 

a vyhl. 270/2010. 

Byly inventarizovány veškeré účty účtové osnovy účetní jednotky kromě účtů účt.skupiny 5 a účt.skupiny 6. 

Byly ověřeny inventární soupisy s účetními zůstatky a skutečností. 

Inventarizační komis neshledala žádné inventurní rozdíly a byly vyhotovena inventarizační zpráva, která shrnula 

výsledek a průběh inventarizace. 

 

 

 

 

 



 

 

II. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi 

 

Obec je členem sdružení Benebus a mikroregionu Český Smaragd. 

 Příspěvek obce na činnost mikroregionu pro rok 2017 činil 11 800,--Kč.  

 

 

Sdružení Benebus -  bylo založeno za účelem financování dopravní obslužnosti. Příspěvek 

obce na  činnost svazku činil v roce 2017 částku  22 538,- Kč. 

 

 

 

 

III.  Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

 
Obec, na základě zákona o obcích, požádala o provedení přezkoumání hospodaření Krajský 

úřad Středočeského kraje Praha. 

Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno pracovníky odboru kontroly 

Krajského úřadu Středočeského kraje : 

- dne 6.10.2017 – dílčí přezkoumání 

- dne 28.5.2018 – konečné přezkoumání 

V průběhu kontroly byly poskytnuty veškeré požadované doklady a informace, které 

souvisejí s činností obce. 

 

Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad s následujícím závěrem:  

nebyly zjištěny chyby a nedostatky  ( § 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

Plné znění „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Javorník IČ: 00473545 

za rok 2017 “  je  součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu Obce  

Javorník. 

 

IV. Závěr 

 
Závěrem lze konstatovat, že obec Javorník v roce 2017  hospodařila v souladu se schváleným 

rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo 

obce.  

Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny dle vyjádření krajského úřadu chyby a 

nedostatky. 

 

 

Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zák 250/2000 Sb., v 

platném znění,  za rok 2017 souhlasit    bez výhrad. 

 

Závěrečný účet obce za rok  2017 je zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

  

Závěrečný účet se všemi přílohami je k nahlédnutí v kanceláři Obce Javorník  v úředních 

hodinách a na elektronické úřední desce Obce Javorník v plném znění včetně příloh. 

 

Návrh zveřejněn  dle §  17 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  

rozpočtů  ve znění pozdějších předpisů, dne  28.5.2018. 

 

 

 



 

 

Závěrečný účet  obce za rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.6.2018. 

 

 

 

 

 

Přílohy : 
Výkaz FIN 2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,Rr a DSO  Obce Javorník  k 31.12.2017 

Rozvaha ÚSC,RR a DSO                                                                           Obce Javorník k 31.12.2017 

Příloha účetní závěrky                                                                                Obce Javorník k 31.12.2017 

Výkaz zisku a ztráty ÚSC,RR a DSO                                                         Obce Javorník k 31.12.2017 

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok  2017 

 

 

 

 

Předkládá :                                                                              Jiří Čihák, v.r 

                                                                                                  starosta 

  

 

Vypracovala :                                                                          Jana Jeřábková,účetní 

 

 

 

 
Vyvěšeno:  pevná deska :  8.7.2018                    elektronická deska :       8.7.2018      podpis: 

Sejmuto :    pevná deska:   1.7.2019                      elektronická deska :    1.7.2019      podpis: 
                                                                                                                       

 

 
 


