Závěrečný účet
Obce Slepotice za rok 2017

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obec zpracovává údaje o ročním
hospodaření za uplynulý kalendářní rok do závěrečného účtu, který tak podává souhrnný
přehled o hospodaření obce.
Finanční hospodaření obce se řídí ročním rozpočtem. Rozpočet obce Slepotice na rok
2017 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 28. 11. 2016. Rozpočet byl
schodkový, příjmy ve výši 6.002.200,-- Kč, výdaje ve výši 11.102.400,-- Kč.
Během roku 2017 schválilo zastupitelstvo obce 3 rozpočtová opatření, a to dne 29. 5. 2017
RO č. 1, dne 28. 8. 2017 RO č. 2, 30. 10. 2017 RO č. 3 a dne 8. 1. 2018 schválila paní
starostka obce RO č. 4. Celkově došlo k navýšení příjmové části rozpočtu o 6.279.700,Kč a ve výdajové části rozpočtu došlo ke snížení o 1.357.800,-- Kč , rozpočet byl
přebytkový, rozdíl 2.537.300,-- Kč bude použit k úhradě případných schodků hospodaření
následujících let. Rozdíl 4.239.700,-- v příjmech i ve výdajích vznikl převodem peněz mezi
účty obce (paragraf 6330).
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Přijaté účelové prostředky v roce 2017
- Úřad práce Pardubice (veřejně prospěšné práce)
434.838,-- Kč
- Pardubický kraj - státní správa
85.500,-- Kč
- Pardubický kraj – oprava chodníků
110.000,-- Kč
- Pardubický kraj – dotace na volby do PS Parlamentu 19 749,-- Kč
- Pardubický kraj – dotace na auto SDH
300.000,-- Kč
- Min.vnitra – dotace na auto SDH
450.000,-- Kč

-dotace

Celkem přijaté dotace a příspěvky

1.400.087,-- Kč

Mimo dotace na volby byly všechny dotace zcela vyčerpány, využity dle účelu a řádně
vyúčtovány.
Obec Slepotice poskytla v roce 2017
-neinvestiční příspěvek MŠ Slepotice
příspěvky občan. sdružením
- Svazek obcí Loučná
- Svaz měst a obcí
- SDH Slepotice
- Krajská knihovna
- Charita Pardubice

190.000,-- Kč

-neinvestiční

- Pardubický kraj – vratka dotace na volby
-Město

Sezemice – výkony policie

Celkem poskytnuté příspěvky

27.200,71 Kč
3.001,-- Kč
25.000,-- Kč
2.500,-- Kč
11.000,-- Kč
632,-- Kč
70.232,-- Kč
329.565,71 Kč

Majetek obce evidujeme na majetkových účtech, které jsou uvedeny v rozvaze, řádně ho
inventarizujeme. Z kapitálových výdajů pokračovala v roce 2017 rekonstrukce mateřské
školy (přestavba části MŠ na pečovatelský dům). V roce 2017 byla hodnota této investice
658.527,-- Kč, celkem 1.209.588,-- Kč.
Obec Slepotice netvoří žádné fondy.
Obec Slepotice je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – mateřské školy. Výsledek
hospodaření mateřské školy za rok 2017 je ztráta ve výši 3.212,78 Kč. Dle rozhodnutí
zastupitelstva obce bude ztráta pokryta z rezervního fondu.
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Přehled o hospodaření obce je zpracován ve výkazech:
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 – 12 M
- Rozvaha
 Výkaz zisku a ztráty
- Příloha
Tyto jsou součástí účetní závěrky obce Slepotice a jsou přílohou č. 1 závěrečného účtu,
přílohu č. 2 tvoří roční výkazy příspěvkové organizace – mateřské školy.

O přezkoumáni hospodaření za rok 2017 požádala obec Slepotice Krajský úřad
Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření obce provedla pracovní skupina Krajského
úřadu Pardubického kraje ve složení : p. Martina Šiborová, kontrolor pověřený řízením
přezkoumání a Mgr. Simona Bublová a p. Miroslava Pleskotová, kontrolorky, ve dnech
19. 10. 2017 – dílčí přezkoumání a 9. 5. 2018 – konečné přezkoumání. Při přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle zákona č. 420/2004 Sb.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slepotice je doložena jako příloha č. 3,
Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Ve Slepoticích dne 11. 5. 2018

Následnou řídící finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb. provedl:
příkazce:

Jana Bořková starostka

správce rozpočtu

Stanislav Čermák místostarosta

hlavní účetní

Jana Malínská hlavní účetní

Vyvěšeno dne:

30. 5. 2018

Sejmuto dne:
Schváleno na zasedání ZO dne: 30. 5. 2018
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