MĚSTYS BESEDNICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE BESEDNICE ZA ROK 2017
1/ Údaje o plnění rozpočtu za rok 2017
Údaje o plnění příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou součástí spisu závěrečného účtu (výkaz FIN 2-12 M).
Příloha č.1/ Rozpočtové hospodaření podle tříd – sumárně
Příloha č.2/ Rozpočtové hospodaření podle tříd – detailně
Příloha č.3/ Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Příloha č.4/ Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Příloha č.5/ Výdaje – výpis dle oddílů paragrafů
Příloha č.6/ Plnění běžných výdajů dle paragrafů
2/ Stavy účelových fondů
 Sociální fond (SF) - stav k 31.12.2017 činí 23.539,31 Kč.
Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem schváleným zastupitelstvem městyse
Besednice dne 16.12.2014 usnesením č. 88/2014.
 Fond rozvoje bydlení (FRB) - stav k 31.12.2017 činí 412.265,48 Kč.
Příjmy fondu rozvoje bydlení tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech. V roce
2017 byly spláceny 2 půjčky (fyzickým osobám).
Výdaje fondu rozvoje bydlení tvoří půjčky poskytnuté občanům dle Vyhlášky obce
Besednice č.4/98 o použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ ze dne 15.6.1998.
 Fond obnovy vodohospodářského majetku (FVHM) - stav k 31.12.2017 činí 1.694.019,20 Kč.
Fond obnovy vodohospodářského majetku byl zřízen na základě usnesení č. 22/2008 ze dne
21.4.2008. V roce 2016 nebyla z fondu hrazena žádná faktura.
Počáteční stav
k 01.01.
48 290,08

Příjmy

Výdaje

70 500,00

95 250,77

23 539,31

Účet 236.0120 - FRB

372 413,48

42 204,00

2 352,00

412 265,48

Účet 236.0140 - FVHM

894 019,20

800 000,00

0,00

1 694 019,20

Hodnoty dle hlavní knihy
analytické (předvahy)
Účet 236.0100 - Sociální fond

Účet 236

Zůstatek k 31.12.

CELKEM

2 129 823,99

3/ Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Besednice
Městys Besednice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Besednice, okres Český Krumlov. Výsledek hospodaření za rok 2017 – zisk 10.702,- Kč. Rozdělení
zisku: 6.000,- Kč převod do fondu odměn, 4.702,- Kč převod do rezervního fondu,
Finanční výkazy zřízené příspěvkové organizace za rok 2017 jsou součástí spisu
závěrečného účtu. Roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Besednice, okres Český Krumlov projedná zastupitelstvo městyse.
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4/ Hospodaření Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o.
Zpráva o hospodaření společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o. ze dne
18.04.2018 bude projednána zastupitelstvem městyse Besednice při schvalování závěrečného účtu
za rok 2017. Hospodářský výsledek (zisk před zdaněním) za rok 2017 činí 1.362.869 Kč. Roční
účetní závěrka a finanční výkazy za rok 2017 jsou součástí spisu závěrečného účtu.
5/ Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Nevyčerpané dotace:
Poskytovatel Účel
Jihočeský kraj Volby do Parlamentu ČR

Vratka
6.335,00 Kč

Datum
30.01.2018

Doklad
18-005-000044

Příloha č.7/ Třída 4 – Přijaté transfery za rok 2017
Příloha č.8/ Poskytnuté transfery a příspěvky za rok 2017
Příloha č.9/ Tabulky finančního vypořádání dotací
6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Jihočeský kraj, oddělení přezkumu
a metodiky hospodaření obcí, uskutečnilo se ve dnech 30.10.2017 a 22.05.2018.
Plné znění „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 městyse Besednice“
je součástí spisu závěrečného účtu.
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017:
I. Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb.
 byly zjištěny chyby a nedostatky, které uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. c)
zákona č.420/2004 Sb., a to:
Nedostatky, spočívající v neúplnosti vedení účetnictví:
 Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací
ověřuje stav majetku a závazků (neprůkazné).
Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku
stanovených zvláštními právními předpisy:
 Rozpočet nebyl projednán při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak,
aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele (porušení povinnosti).
Neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předchozí roky.
 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10
odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb., a to:
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
neobsahovala náležitosti stanovené zákonem.
 Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný,
přebytkový nebo schodkový.
 Při periodické inventarizaci byla inventura zahájena dříve jak čtyři měsíce
před rozvahovým dnem, nebo ukončena později jak dva měsíce po rozvahovém dni.
 Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
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II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
 Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

33,71 %
6,10 %
14,72 %

7/ Usnesení
Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje celoroční hospodaření městyse Besednice
a závěrečný účet městyse Besednice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017 a to s výhradami uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření a přijímá následující opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:


Schválený rozpočet bude obsahovat závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit
zřízené právnické osoby při svém hospodaření (ZŠ a MŠ Besednice).
Zodpovídá: starosta, správce rozpočtu



Zjištěné inventarizační rozdíly budou zaúčtovány do období, za které se inventarizací
ověřuje stav majetku a závazků.
Zodpovídá: hlavní účetní



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci bude
obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb.
Zodpovídá: starosta, účetní



Při schvalování rozpočtu bude uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný,
přebytkový nebo schodkový.
Zodpovídá: starosta, správce rozpočtu



Při periodické inventarizaci nebude inventura zahájena dříve jak čtyři měsíce
před rozvahovým dnem, nebo ukončena později jak dva měsíce po rozvahovém dni.
Zodpovídá: starosta, inventarizační komise



Při inventarizaci bude zjišťován skutečný stav majetku a závazků územního celku.
Zodpovídá: hlavní účetní, inventarizační komise

Do 28.02.2019 zašle městys Besednice přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu
Jihočeský kraj, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření.
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Přílohy:

Příloha č.1/
Příloha č.2/
Příloha č.3/
Příloha č.4/
Příloha č.5/
Příloha č.6/
Příloha č.7/
Příloha č.8/
Příloha č.9/

Rozpočtové hospodaření podle tříd - sumárně
Rozpočtové hospodaření podle tříd - detailně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Výdaje – výpis dle oddílů paragrafů
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Třída 4 – Přijaté transfery za rok 2016
Poskytnuté transfery a příspěvky za rok 2016
Tabulky finančního vypořádání dotací

Schváleno zastupitelstvem městyse Besednice dne 27.06.2018, usnesením č. 155/2018.

Jaroslav KLEIN, starosta

..................................................

Ing. Michaela NOVOTNÁ, místostarostka

..................................................

Dokument byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup na www.besednice.cz .
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