NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MILEJOVICE ZA ROK 2017
Hospodaření obce Milejovice se v r. 2017 řídilo vyrovnaným rozpočtem.
V průběhu roku bylo schváleno 12 rozpočtových opatření.
Skutečné příjmy činily 1 587 754,64 Kč tj. 100 % plnění upraveného rozpočtu.
Výdaje činily 1 074 632,13Kč, tj. 100 % plnění upraveného rozpočtu.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Třída 1.
Daňové příjmy
Třída 2.
Nedaňové příjmy
Třída 3.
Kapitálové příjmy
Třída 4.
Přijaté trasfery
CELKEM

Výsledek od
počátku roku
1 308 770,46Kč

Rozpočet
schválený
1 061 000,-Kč

Rozpočet po
změnách
1 309 400,-Kč

Plnění

120 114,18Kč

136 000,-Kč

122 600,-Kč

100%

0,-Kč

0,-Kč

0,-Kč

100%

158 870,-Kč

82 000,-Kč

158 870,-Kč

100%

1 587 754,64Kč

1 279 000,-Kč

1 590 870,-Kč

100%

Výsledek od
počátku roku
931 082,13Kč

Rozpočet
schválený
1 178 000,00,-Kč

Rozpočet po
změnách
1 410 870,-Kč

Plnění

143 550,-Kč

101 000,- Kč

180 000,-Kč

100%

1 074 632,13Kč

1 279 000,,-Kč

1 590 870Kč

100%

Výsledek od
začátku roku
-513 122,51Kč

Schválený
rozpočet
0,-Kč

Rozpočet po
změnách
0,-Kč

Plnění

-513 122,51Kč

0,-Kč

0,-Kč

100%

100%

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Třída 5.
Běžné výdaje
Třída 6.
Kapitálové výdaje
CELKEM

100%

FINANCOVÁNÍ

Třída 8.
Financování
CELKEM

100%

Obec Milejovice nepřijala v roce 2017 žádnou půjčku.
Obec Milejovice nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, ani nevykonává hospodářskou
činnost.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě /výkaz FIN 2-12M/.

ZŮSTATEK na účtu - Komerční banka, a.s.
Stav k 1.1.2017

: 1.516.361,21Kč

Stav k 31.12.2017 : 2.028.012,53Kč

ZŮSTATEK na účtu - ČNB
Stav k 1.1.2017

: 108.912,26Kč

Stav k 31.12.2017 : 58.571,66Kč

ZŮSTATEK na účtu – Moneta Money Bank
Stav k 1.1.2017

: 0,-Kč

Stav k 31.12.2017: 51.811,79Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milejovice za rok 2017
Přezkoumání hospodaření obce provedly zaměstnankyně Krajského úřadu, pověřené k provedení
kontroly hospodaření. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle §2 a §3 zák.č. 420/2004 Sb., byly zjištěny tyto
chyby a nedostatky:
• nedostatky, spočívající v porušení povinnosti stavených zvláštními
právními předpisy:
- nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného
účtu (porušení povinnosti)
• neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a při přezkoumání za
předcházející roky
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.3 písm.c) zák. č. 420/2004 Sb., a to:
- kontrolovaná osoba nepředložila požadované podklady ke kontrole
- skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech
- územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty „Náklady z činnosti“
- územní celek nevytvořil analytické účty, příp. Nezajistil jiné členění syntetických účtů v souladu s
ČÚS 701
- skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny

- územní celek nesestavil platný účtový rozvrh, případně jej nedoplňoval o účty, na nichž bylo
účtováno
Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milejovice za rok 2017 je přílohou k
závěrečného účtu.
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