Městys unce
Čsl. dělostřelců 172, 262 23 unce
tel.778709736,, e-maiI:podateInaíince.cz

Závěrečný účet městyse Jince za rok 2017
(* 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněni
platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2017 po konsolidaci

Rozpočet a jeho plnění

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění k
3 1.12.2017

% plnění k
upravenému
rozpočtu

Daňové příjmy

24596000

7042335,93

3 1638335,93

32540786, 19

102, 85

2 Nedaňové příjmy

6459000

761434,11

7220434,11

8540804,85

118,29

3

2374047

485938

2859985

2860355,17

100,01

4 Přijaté dotace

3600000

1028839,5

4628839,50

4628839,50

100

Příjmy celkem

37029047

9318547,54

46347594,54

48570785,71

102,63

5 Běžné výdaje

27999116

5701675,29

33 700794,29

26259627,3 5

77,91

6 Kapitálové výdaje

16710000

6740931,25

23450931.25

17323566,57

73.87

Výdaje celkem

44709116

12442606,54

57 151725,54

43583193,92

76,26

-7680069

-10804131

4987591,79

8480069

8480069

-9610481,49

3575000

3575000

3575000

100,00

-450938

-1250938

-1250938

100,00

-

-

-

Kapitálové příjmy

-

-

-

Saldo: Příjmy

—

výdaje

8115 Změna stavu kr.
prosiř. na bank. Učtech
8123 Dlouhodobé přijaté
půjčené prostředky
8124 Uhrazené splátky
dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků
8901 Operace nemající
char. příjmů ani výdajů
Financováni celkem

-800000

-

13.33

2298827,70
7680069

4105069

3575000

-4987591,79

-46,16

Udaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členěni podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. I výkaz FIN 2-12 ajsou k nahlédnutí na úřadu
městyse u hlavní účetní.

Rozbor příjmů a výdajů:
Plnění v řijmové části:
Daňové příjmy celkové plnění po úpravě rozpočtu naplněny na 102,85 % oproti
schválenému rozpočtu byly překročeny tyto položky:
-

—

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti o 44.72 %
1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 040,28 %
1113— Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou o 13,94%
1121 Daň z příjmu práv, osobo 29,58%
1211 Daň z přidané hodnoty o 19,21 %
1334— Odvody za odnětí půdy ze zem. Půd. Fondu o 41,92%
1337- Poplatek za komunální odpad o 3,34%
1341 Poplatek ze psů o 0,89 %
1361 Správní poplatky o 32,94 %
1381 Daň z hazardních her 028,51 %
1382— Zrušený odvod z loterií apod. hero 1987,12 %
1383— Zrušený odvod z výher. Hracích přístrojů o 5062,59%
511 Daň z nemovitých věcí o 0,32%
-

-

-

-

—

-

—

-

Rozpočtovým opatřením byla navýšena položka 1122- Daň z příjmů právnických osob za obce
I 499 tis. Kč a zároveň provedena i úprava v běžných výdajích u par. 6399 Ost. finanční
operace, položka 5362 platby daní a popI. st. rozpočtu (daň obec neplatí, pouze se proúčtovává
do nákladů a výnosů a v rozpočtové skladbě do příjmů a výdajů)
-

—

-

U nedaňových příjmů je celkové plnění po úpravě rozpočtu 118,29%
Oproti schválenému rozpočtu byly výrazněji překročeny par. 2310— Pitná voda, položka 2111
příjmy z poskyt. služeb a výrobků; par. 2321 Odvádění a čištění odp. voda nakládání s kaly,
položka 2111 příjmy z poskyt. služeb a výrobků; par. 3314— Činnosti knihovnické, položka
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků; par. 3392— Zájmová činnost v kultuře, po]ožka
2111 příjmy z poskyt. si. a výrobků; par. 3519— Ost. ambulantní péče, položka 2132— příjmy
z pronájmu ostatních nemovitosti ajejich částí; par. 3612— Bytové hospodářství, položka 2132
příjmy z pronájmu ost. nemovitosti ajejich částí
—

—

—

—

—

—

—

Rozpočtovým opatřením byla snížena položka 2451 o 94 tis.Kč splátky půjček od přisp.
organizací jedná se o splátku půjčky od ZŠ Jince, která byla poskytnuta na dofinancování
projektu hrazeného částečně z dotace.
-

—

U kapitálových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o 485,93 tis. Kč z důvodu prodeje pozemků.
Plnění ve výdaiové části:
Celkové výdaje po konsolidaci (odečtení výše převodů mezi běžnými účty organizace) činily
43 583 tis. Kč tj. 76,26 % upraveného rozpočtu.
Běžné výdaje byly rozpočtovými opatřeními navýšeny o 5701 tis. Kč, kapitálové výdaje o
6740tis. Kč

U kapitálových výdajů došlo k navýšení zejména u par.:
2212— Silnice a 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací v souvislosti s výstavbou nového
chodníku v ulici Sadová a oprav komunikací městyse.
3612 Bytové hospodářství z důvodu koupi nemovitosti č.p. 28 (bývalé Moserovy lázně) a
stavebních prací na rekonstrukci bytů
U běžných výdajů byl rozpočtovým opatřením navýšen zejména par. 6399 Ost. finanční
operace. konkrétně po1. 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu o 2.828 tis. Kč, jedná se o
proúčtování daně z příjmu.
—

—

—

2) Bankovní účty a jejich zůstatky k 31.12.2017
Finanční transakce městyse byly v roce 2017 zachyceny na těchto účtech:
Banka
ČSOB Poštovní spořitelna
Čs a.s. Jince hlavní účet
Čs a.s. dopravní obslužnost
ČNB—ze zákona
ČS a.s. —podúčet
ČS—fond
Čs a.s. dividenda
Čs a.s. úvěrový účet
Stav pokladny
—

—

-

—

-

fl
I 374523,62
12 58! 475,82
8845,15
I 880 251,46
2300064,28
1193143,28
215 387,60
-5749062,00
30 865,00

Stav k 31.12.2017

Číslo účtu
164390893/0300
521705399/0800
521723319/0800
94-7616211/0710
20 183-521705399/0800
35-521705399/0800
4191262369/0800

3 16890409/0800

3) Majetek a hospodaření obce
Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2017 dle plánu inventur na r. 2017 s posunutím
termínu ukončení práce inventarizačních komisí na 2.2.2018.
Byl zinventarizován veškerý hmotný majetek včetně dokladové inventury‘ —jeho stav odpovídá
údajům v rozvaze sestavené k 3 1.12.2017.
Výsledky inventarizace jsou shrnuty v inventarizační zprávě, která byla schválena hlavní
inventarizační komisí tvořené členy Rady městyse Jince dne 2.2.2018.
K 31.12.2017 byla provedena řádná účetní závěrka, sestaveny účetní výkazy Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty a Příloha, tyto jsou k nahlédnutí na úřadu městyse u hlavni účetní.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně.
Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 7.174 tis. Kč
poskytovatel
Středočeský kraj
Středočeský kraj

Účel
výkon státní správy
Kanalizace Pod Váhou a
Sadová

L.

položka RS
4112
4222

liZ
91

Ť

čerpání
I 642 400,00
1500000,00

Středočeský kraj
Středočeský kraj

Dotace na Územní plán
Dotace na volby do
poslanecké sněmovny
Obec Křešín
Příspěvek na SDH Jince
Středočeský kraj
Dotace pro ZS a MS
..Sablony“
Středočeský kraj
Dotace na hasiče
Celkem
Dotace určené k vyúčtování byly dle vyhlášky č. 367/2015
—

4222
4111

13
98071

270 000,00
41 858,50

4121
4116

33063

9000,00
1163 880,00

4116

14004

I 701,00
4 628 839,50

Sb. řádně vyúčtovány.

5) Hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2017
Základní a mateřská škola Jince
Základní a mateřská škola Jince hospodařila v roce 2017 se ziskem 1690,11

Kč.

Návrh na přidělení zisku do rezervního fondu schválen dne 5.3.20 18 Radou městyse v rámci
schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Jince za rok 2017. Roční účetní závěrka této POje založena
v účtárně úřadu městyse.

Služby městyse Jince
Příspěvková organizace Služby městyse Jince hospodařila v roce 2017 se ztrátou -350 907,03
Kč z hlavní činnosti a ziskem 122877,36 Kč z hospodářské činnosti. Rada městyse Jince
schválila účetní závěrku dne 12.3.2018 této příspěvkové organizace se záporným výsledkem
hospodaření ve výši 228.029,67 Kč, s tím, že ztráta bude pokryta z rezervního fondu. Roční
účetní závěrka této POje založena v účtárně úřadu městyse.
—

Správa bytů Jince
Příspěvková organizace Správa bytů Jince hospodařila v roce 2017 se záporným hospodářským
výsledkem ve výši -2 124,66 Kč. Rada městyse Jince schválila účetní závěrku této organizace
dne 12.3.2018. Roční účetní závěrka této POje založena v účtárně úřadu městyse.

6) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2017
Poskytnuté dotace neziskovým organizacím a občanským sdružením určené k vyúčtování:
Neivestiční transfery neziskovým
a podobným organizacím
Oddíl kopané SK 1921 unce
Pionýrská skupina unce
Český svaz chovatelů Jince
Český svaz zahrádkářů unce
Ceský rybářský svaz Jince
Tělovýchovná jednota Jince
Mateřské centrum Jinečáček unce
Tělocvičná jednota SOKOL Jince
Klub vojáků v záloze
Sbor dobrov. Hasičů Jince
celkem k vyúčtování

Částka
130 000,00
49 000,00
25 000,00
25 000,00
15 000,00
60000,00
60 000,00
130 000,00
2 000,00
50 000,00
546 000,00

Kontrolu vyúčtování dotací provedl finanční výbor městyse. Podklady pro kontrolu předložily
všechny organizace, kterým byla dotace poskytnuta. Při kontrole byly zjištěny drobné
nedostatky. Tyto však nebyly důvodem k vyměření vratky části nebo celého finančního
příspěvku. Zpráva o kontrole vyúčtování flnančních příspěvků je k nahlédnutí na úřadu
městyse.

Neinvestiční transfery obcím
Kamýk nad Vltavou

Částka

Ostatní neivestiční transfery

Částka

MAS

5 168,00

Brdy

Dary členům komisí ÚM Jince

Dary obyvatelstvu- Petr Průcha
Váchalová tance
Havlíček—tance
Janka box
Zdeňka Zeísková tábor
Ekologické centrum Orlov
Domov na výsluni Hořovice
—

—

-

—

Celkem

7) Cizí prostředky

—

1500,00
29 000,00
10000,00
7 500,00
7500,00
5 000,00
3500,00
5 000,00
50 000,00
119000,00

přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček k 31.12.2017

Městys Jince čerpal v roce 2017 úvěr ve výši 3.575.000 Kč na nákup nemovitosti čp. 28 vč.
souvisejících pozemků. Spláceni úvěruje v úvěrové smlouvě nastaveno až od roku 2017.

8) Tvorba a použití peněžních fondů
Obec má zřízen peněžní fond „Fond finaijcování a obnovy vodohospodářského majetku“.
Finanční prostředky fondu jsou vedeny odděleně na samostatném bankovnim účtu číslo: 35521705399/0800.
K 31.12.2017 byl zůstatek tohoto účtu 1.193.143,28 Kč.

9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Jince za rok 2017
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti městyse a v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb. o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o
kontrole., pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech
17.10.2017 a 18.5.2018.
Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Cyril Kukla a kontrolorka
Ing. Monika Špergerová.

Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření městyse Jince za rok 2017 podle
Sb., ve znění pozdějších předpisů

*

2 a

*

3 zákona č. 420/2004

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které již byly napraveny.
O odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozorněni na rizika dle

10 odst. 4 písm. a) zákona 420/2004 Sb., v platném zněni:

Neuvádí se.

Podíly podle

10 odst. 4, písm. b) zák.č. 420/2004 Sb. v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,87 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

5,54 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

2,49 %

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 160 90 1,82 Kč
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 17 198 062.00 Kč
Výrok dle

10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření za rok 2017 je přílohou č. 2
k závěrečnému účtu aje také k nahlédnutí na účtárně úřadu městyse.
V Jincích dne 24.5.2018
RSDr. Josef Hála
MŠsrjs J;NcE
ČSL. DĚLOSTŘELCŮ 172
262 23 JINCE
IČ:242331
®

starosta městyse

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané městyse uplatnit písemně do 12.6.2018,
nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva městyse Jince.

