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OBEC KRENICE

ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
%í

Obec Křenice, Křenice

%/

48, 340 12 Švihov

Právní forma :

územně samosprávný celek

Předmět činnosti :

stanoveno zák.č. 128/2000 Sb.

IČO :
Rozvahový den :

00255718

Starosta :

Jana Vlčková

Místostarosta :

Vítězslav Chval

31.l2.2017

počet členů 3

Kontrolní výbor :

předseda :
Finanční výbor :
předseda :
Počet členů zastupitelstva :
Odpisový plán :

Jaroslav Zdvořák

počet členů 3
Josef Hájek
7

účetní jednotka prováděla k 31.12.20l7 odpisy
dle odpisového plánu

Vedení účetnictví obce jako ÚSC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především

vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě, zákon č. 250/2000 Sb.o rozpoč:tových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb.upraveny Českými účetními
standardy.

Příjmy celkem v Kě
daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.čin.
daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu práv.osob za obec
DPH

odvody za odnětí zem.půdy
polatek - lividace komunál.odpadu
poplatek - ze psů
správní poplatky
zmšený odvod z loterií
daň z hazardu
daň z nemovitostí

rozpočet po změnách

skutečnost

620 580,20 000,58 297,621 204,202 350,1257 433,1839,93 925,3 425,2 800,10 000,1l 743,345 000,-

620 579,74
16708,31
58 296,63
621 203,23
202 350,1257 433,10
1839,93 925,3 400,2 770,3 825,84
11792,04
337 856,53

neinv.přij.transf.ZeSR-dotacenast.správu 57800,18 307,dotace na volby do Parlamentu CR
240 000,dotace ze SR od UP na mzdy
8 330,dotace na výchovu a obnovu porostů v lese
dotaceodPKnaopravuokenadveřívčp.14 100000,641 616,lesy - příjmy za prodej dřeva
51422,příjem z pronájmu obecních pozemků
29 000,příjmy z prodeje pozernku
24 065,příjmy za tříděný odpad
l 000,příjmy z prodeje zboží
500,příjmy z úroků na běžných účtech
24,přÍjmy z pronájmu ost.nemovitostÍ

příjmy z podílů na zisku a divid. - akcie ČS

12 920,-

Příjmycelkem

57 800,18 307,240 000,8 330,100 000,641 616,51422,29 000,24 065,1000,438,35
24,12 920,-

4416901,77

Výdaje celkem v Kč
rozpočet po změnách skutečnost
pěstební činnost - lesy - materiál, ost.služby,
správa v lesním hosp.
silnice - materiál,služby
příspěvek na územ.doprav.obslužnost

455 499,51 846,26 982,8 120,26 000,ZŠ - neinv.dotace obcím na žáky
7 424,knihovna - odměny, časopis
84
245,ost.záležitosti kultury - materiál, pohoštění, věc.dary,

služby, odměny
zachování a obnova kult.památek - kaple v Křenicích

2 000,-

455 499,51 680,26 982,8 120,26 000,7 424,77418,l 588,-

materiál

15 000,kaple v Přetíně - odměna
8531,místní rozhlas - popl.OSA, opravy
3 210,sportovní kabiny - odměny, materiál,
100211,ost.tělových.činnost - materiál, ost.služby,pohoštění,
plechová garáž na branky pro
děti, neinv.dotace spolku, branky
na fotbal pro děti
4 590,dětské hřiště v Přetíně a Křenicích - odměny, revize,

15 000,8531,3 210,85 211,-

2 933,-

materiál

veřejné osvětlení - el.energie
neinv.transfer Spolku Bowling Přetín
místní hospod. - mzdy, SP,ZP,odměny,ochranné
pomůcky,materiál, služby, opravy,
daň z nemovitostí, PHM, nákup
pozemku, nákl.přívěs AUTOVIA
svoz nebezpečného odpadu
svoz komunálního odpadu
svoz velkoobjemového odpadu

43 000,5 000,352 320,-

14 238,160117,23 673,-

42116,5 000,347 402,-

14 238,160117,23 673,-

veřejná zeleň - odměny, služby, poh.hmoty,

41 922,-

41 922,

9 595,455 088,-

7 187,452 670,63

materiál

hasiči - el.energie, věcné dary
obecní zastupitelstvo - odměny, ZP, tel.poplatky,
cestovné, školení

volbydoParlamentuČR-odměnavolebníkomisi, 15163,41

15 163,41

refundace mzdy, odměny, materiál,
cestovné,pohoštění
2241,2241,volba prezidenta - materiál
493 208,488 420,39
místní správa - odměny, el.energie, materiál, knihy,
tiskoviny, poštovné, tel.popl.,
popl.banka, služby,pohoštění,servis programů,
neinv. transfery nezisk.organ.,školení,
poskytované zálohy vlastní pokladně,
příspěvek na JSDH Chudenice,věcné dary,
výměna oken a dveří na OU, nákup zboží,
letecké snírnky
30 235,30 235,pojištění majetku
202 350,- 202 350,daň z příjmu práv.osob za obec
5 214,5 214,vratka dotace z roku 2016 - volby
Výdajecelkem

2607545,93

Celkem rozpočtové příjmy
Celkem rozpoČtové výdaje

4 416 901,77
2 607 545,93

Rozdíl mezi rozpočt. příjmy a výdaji

1809 355,84 Kč

Stav běžného účtu u KB k 31.12.20l7

Stav běžného účtu u ČNB k 31.12.2017

Kč
Kč

5 437 772,04

Kč

123 667,59 Kč

Majetkový úěet u ČS - stav k 31.12.2017

49 774,78 Kč

Pokladní hotovost k 31.l2.2017

15 618,- Kč

Pohledávky k 31.12.20l7 - poplatky za odpady
vyst.faktury č. 51715,51716 - lesy

8 000,357 420,-

Kč
Kč

za dřevo
celkem

Závazky k 31.l2.2017 - mzdy, ZP, daň za 12/2017
nezaplacené faktury z 12/2017

365 420,- Kč

35 436,- Kč
14784,74 Kč

143 440,3 143,59

Kč

196 804,33

Kč

Kč

akcie CS

61 526,80
13 208 939,20
2 451 080,922 232,30
5 307 813,98
466 350,4 000,20 000,-

celkem

22 441 942,28 Kč

zálohy - el.energie
nevyčerpaná záloha z dotace na volby
celkem

Hodnota majetku podle druhu k 31.12.2017 :
drobný dlouhod.nehmotný majetek
budovy, stavby
samostatné movité věci

drobný hmotný majetek
pozemky
územní plán + kompl.pozemk.reforma
umělecká díla a předměty

Kč

Kě
Kč
Kč
Kč
Kč
Kě
Kč

Majetek obce byl fyzicky a dokladově překontrolován. Nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly.
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Vítězslav Chval

OBEC KŘENICE

Jana Vlčková

místostarosta obce

Křcnicc 48

starostka obce

34{) 12 Švihov

i('.0:"(;)Ž'»?'7'l8

Schváleno 02 dne :

ws, G, ,2-oq9

Vyvěšeno :
Sejmuto
Vyvěšeno na el.úř.desce :

/

Rozbor výdajŮ
Celkem

455 499,-

Lesy
materiál

83 881,371 618,-

služby - těžba,vyžinování, sázení. ..
Správa v lesním hospodářství
odměna - správcovství - OLH
za správu lesů lesnímu hospodáři

51 680,-

Silnice

26 982,-

14 846,36 834,-

materiál

15 812,11 170,-

služby - letní a zimní údížba
Dopravní obslužnost
výdaje na územní dopr.obslužnost
Základní škola

8 120,8 120,
26 000,-

neinvestiční dotace obcím na žáky
Knihovna

26 000,
7 424,-

odměna knihovnici

5 760,1 664,-

Časopis
77 418,Ostatní záležitosti kultury
materiál - májky v obcích, dětský den
odměny
ostatní služby
pohoštění - dětský den, rybářské závody, mše
věcné dary - blahopřání jubilantům, rybářské závody

5 705,l 200,17 810,22 340,30 363,-

Zachování a obn. kult.památek - kaple v Křenicíh 1588,materiál

Kaple sv.Václava v Přetíně

l 588,15 000,-

odměna za restaurování soch
Místní rozhlas

15 000,8 531,-

poplatky OSA
oprava - výměna baterií
Sportovní kabiny
odměny
materiál

2911,5 620,3 210,1410,1800,-

Tělovýchovná ěinnost
příspěvek TJ Sokol Křenice
pohoštění pro děti
branky pro děti
plechová garáž na branky pro děti

85 211,25 000,1244,
8 712,
27 360,
1 946,
20 949,

materiál

ost.služby
Dětské hřiště v Přetíně a Křenicích

2 933,-

materiál

1 659,390,884,-

odměny
revize

Ostatní zájmová ěinnost
dotace Spolku Bowling Přetín
Veřejné osvětlení
el.energie

5 000,5 000,-

42 116,42 116,-

Místní hospodářství
mzdy ( veř.prosp.práce )
SP (
)
)
ZP (
odměny
ochranné pomůcky

347 402,184 000,46 000,16 560,272,
4 240,43 198,20 449,910,6 804,15 246,1 508,8215,-

l;l:
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materiál

přívěsný vozík AUTOVIA
PHM
opravy

ost.služby
platby daní a poplatků
nákup pozeínku
Svoz nebezpečných odpadů
služby - odvozy

14 238,-

Svoz komnna'lního odpadu
služby - odvozy

160 117,-

14 238,-

160 117,-

Svoz velkoobjemového odpadu
služby - odvozy

23 673,-

Veřejná zeleň

41 922,50

23 673,-

odměny

8 825,2218,50
30 879,-

materiál

pohonné hmoty a maziva
7187,-

Hgsiči

el.energie
věcné dary na hasič.bál do Křenic a Klatov
Zastupitelstvo obce
odměny

2 595,4 592,452 670,63
390 084,35 148,10 900,63
15 184,1354,-

ZP

telefonní poplatky
cestovné

školení

Volby do Parlamentu ČR

15 163,41

odměny OVK
refundace mzdy
odměny

5 700,2 001,2 269,3715,41
903,575,-

mgteriál
cestovné

pohoštění
Volba prezidenta

2 241,-

materiál

Místní správa
odměny
knihy, tiskoviny...
letecké snímky obcí
nákup zboží - odznaky

2241,-

488 420,39

materiál

el.energie
poŠtovné
telefonní poplatky
poplatky banka
servis programů na PC
ost.služby
pohoštění

výměna oken a dveří na OÚ
poskytované zálohy vlastní pokladně
věcné dary
neinv.přísp.nezisk.org. - Charita Klatovy, Diakonie Merklín,
sdružení Běleč, SMS
příspěvek na JSDH Chudenice

101 120,2 796,20 129,12 672,8 570,87 834,1 876,10 991,14
6510,10 902,26 670,25
753,154 572,15 618,1759,12 648,13 000,-

Pojištění
pojištění majetku - budov
Vratka dotace na volby z roku 2016
vratka dotace na volby z r. 2016
Daň z příj.práv.osob za obec
odvod

Celkem výdaje

30 235,30 235,5 214,5214,202 350,202 350,-

2 607 545,93

Finanční vypořádání dotací za rok 2017

Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 424 437,- Kč.
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce.
Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel
KÚPK

ÚZ položka rozpočet

účel

výkon státní správy

4112

ČerpárlÍ

%

57 800

57 800

100

240 000

240 000

100

iooooo

100 000

100

8 330

8 330

100

15 163,41

82,83

ÚP Klatovy operační program lidské 13101
zdroje-veř.prosp.práce 13013 4116
PK - PSOV

na výměnu oken a dveří
na OÚ

PK

na obnovu lesních porostů a výchovu 4116

4122

státnf rozpočet na volby do PPS ČR

98071 4111

18307

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkournání hospodaření ÚSC Křenice, IČO
00255718, za rok 2017=

SchválenoOZdne: oi'5',(,2C-49

,2'-,
Vítězslav Chval
místostarosta obce

OBEC KŘENICE
Křcnicc 48

34«) 12 Švihov
IČO: 00255718

Vyvěšeno :

S ej muto
Vyvěšeno na el.úřední desce :

]

...Jl..........................

Jana Vlčková
starostka obce

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKY

ODDELENÍ PŘEZKOIIMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍA KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Výtisk č. 1

Čj: EK/1577117

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
USC Křenice, Ič0: 00255718
za rok 2017

Přezkoumárí se uskutečnilo dne:
11.05.2018

na základě zákona č. 420/2004 sb., opřezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provederí přezkoumárí: OÚ Křenice
Křenice 48, 34012 Švihov
Přezkoumané období: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Přezkoumárí vykonaly:

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Zoja Št'astná
kontrolorka: Jitka Voldřichová

Při přezkoumárí byly přítomny:
Jana Vlčková - starostka obce
DiS. Gabriela Bláhová - účetní obce

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem sohledem navýznamnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
Popis písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

na rok 2017 byl zveřejněn v době od 14.12. - 22.12.2016
jako přebytkový, projednán a schválen na zasedání ZO
dne 22.12.2016

l Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled

v roce 2017 bylo provedeno celkem 9 rozpočtových
opatření, která byla zveřejněna v zákonné Ihůtě
návrh střednědobého výhledu na roky 2017 - 2019 byl
zveřejněn v době od 22,2 . 17.3.2017, projednán
schválen na zasedání ZO dne 17.3.2017 následně

zveřejněn dne 28.3.20"l7
Schválený rozpočet

Závěrečný účet

na rok 2017 byl zveřejněn dne 27.12.20'l6
návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v době od 29.3. 5.5.2017, projednán a schválen na zasedání ZO dne
5.5.2017 s vyjádřením bez výhrad, následně zveřejněn
dne 11 .5.20al7

Bankovní výpis

k datu 3'l.l2.20l7

Faktura

za rok 2017

Hlavní kniha

za měsíc leden-prosinec 2017

Inventurní soupis majetku

k datu 31.12.2017

a závazků
Pokladní doklad

za rok 2017

PokladnÍ kniha (deník)
P':íloha řozvahy

za rok 2017

Rozvaha

k datu 31.12.2017

Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

předložen za měsíc únor - prosinec 2017 (vyjma měsíce

Výkaz zisku a ztráty
Smlouvy a další materiály

k datu 31.12.2017-

července 2017)
k datu 31.12.2017

z PSOV od KÚPK v částce 100 tis. Kč

k přijatým účelovým
dotacím

Smlouvy o převodu
majetku (koupě, prodej,
směna, převod)

Smlouvy o vkladu majetku
Zveřejněné záměry o-

Koupě pozemku: p.č. 271/7 v s.ú. Křenice
Prodej pozemku: p.č. 88/1 v k.ú. Přetín
ze dne 6.12.2017

il

ze dne 20.3.2017

il

nakládání s majetkem
Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně

ze dne: 22.12.2016, 17.3.20'l7, 5.5.20al7, 27.6.20'l7,
22.9.2017 a 15.12.2017

usnesenÍ

Kontrolní a finanční výbor

Kontrolní výbor: zápisy ze dne 29.4.,24.6.,22.7.,4.11. a
30.12.2017
2

l

l Finanční výbor: zápisy ze dne 1.4.,20.6.,2.9. a l

l

30.12 2017

I

l

l

T

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice:
nebyly ziištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr
I. Plněrí opatření k odstraněrí nedostatkŮ zjištěných
a) při přezkoumárí hospodařem územmho celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumárrí za rok 2017
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

Il. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2017
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb.)

Ill. Při přezkoumání hospodařem ÚSC Křenice za rok 2017
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2017
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující
ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

8,27 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

1,14 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku

3

0%

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh
územního celku:

A. I Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního

předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je ?

,,Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Křenice k průměru jeho příjrnů za poslední 4

rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly

přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Dluh ÚSC Křenice nepřekročil 60

% průměru jeho příjrnů za poslední 4 rozpočtové roky. Při ověření bylo zjištěno, že

poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový."

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 1 1 .05.2018
Podpisy kontrolorek:
-75l

Jitka Voldřichová

'l

']-

'?a

Zoja Št'astná
kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu

přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle § 2 zákona
č. 420/2004 sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí IhŮty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 sb., k podání
4

písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání

hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 30613 Plzeň.
Sobsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice
o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

.-1

i'

OBEC KŘENJCE
Křcnflcc 48

340 12 Šyihoy
///!d,,<' . . . . . . . . - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . .1 <?aX).:. sJ.'-r"-s?' 5 5aa/ '!(?'?l

Dne: 1 1 . května 2018

Jana Vlčková

starostka obce

Rozdělovrík

Výtisk č.

Počet

Předáno

Převzal(a)

výtisků
i

1

ÚSC Křenice

Jana Vlčková

2

1

Krajský úřad
Plzeňského kraje

Zoja Št'astná
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