Obec Myštice, Myštice 15, IČ: 00251542

Závěrečný účet 2016 - NÁVRH
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o
dalších finančních operacích
- jsou součástí přiložených výkazů – příloha č. 1 a 2.
Rozpočet na rok 2016 byl schválen jako vyrovnaný (příjmy = 4 528 120 Kč, výdaje = 4 528 120 Kč). V průběhu roku byly
schváleny rozpočtové změny, které navýšily příjmy na 11 752 664,00 Kč a výdaje na 15 193 360,00 Kč. Upravený rozpočet
příjmů byl splněn na 98,70 % při výši 11 599 294,55 Kč, upravený rozpočet výdajů byl čerpán na 89,35 % při výši
13 574 086,84 Kč. Závěrečné saldo je záporné ve výši 1 975 512,29 Kč v důsledku úhrady rekonstrukce lesní cesty KožlíSvobodka ve výši 2 935 tis. Kč, na kterou byla přiznaná dotace 2 300 tis. Kč, která bude vyplacena až v roce 2017.
Zůstatek peněžních prostředků na účtech obce k 31. 12. 2016 činí 4 131 537 Kč, na Fondu oprav, který je tvořený na opravy
bytového domu v Myšticích čp. 35, se zvýšil na 257 972 Kč.
Zůstatek úvěru, který byl čerpán v r.2009 na odkup hostince v Myšticích čp.7, je k 31.12.2016 ve výši 845 000 Kč (roční splátka
je 420 tis. Kč).
Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby
Třída
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek za rok 2016
1 – Daňové příjmy
3 222 000,00 Kč
4 439 070,00 Kč
4 389 403,13 Kč
2 – Nedaňové příjmy
1 084 100,00 Kč
1 497 700,00 Kč
1 398 703,42 Kč
3 – Kapitálové příjmy
40 000,00 KČ
165 000,00 KČ
161 175,00 KČ
4 – Přijaté transfery
182 020,00 Kč
5 650 894,00 Kč
5 650 013,00 Kč
5 – Běžné výdaje
3 598 120,00 Kč
4 750 000,00 Kč
4 096 986,60 Kč
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným
rozpočtům a k hospodaření dalších osob
Dotace na výkon státní správy činila v loňském roce 55 000 Kč. Z rozpočtu Jihočeského kraje obec získala 49 320,00 Kč na
hospodaření v lesích za r.2015, z Programu obnovy venkova investiční dotaci 200 000.00 Kč na přeložku vodovodního a
kanalizačního řadu v budoucí lokalitě RD Myštice.
Od Ministerstva pro místní rozvoj obec dostala dotaci 531 554,- Kč na opravu místních komunikací v obci Myštice, od
Ministerstva kultury dotaci 511 000,- Kč na výměnu střešní krytiny na hostinci Myštice č.p 7 a ze státního rozpočtu
prostřednictvím KÚ Jihočeského kraje obec obdržela dotaci na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstva kraje ve výši
22 000 Kč, ze které obec vyčerpala 19 210 Kč.
Obec uhradila Městu Blatná 1 200 Kč za výkon státní správy siln. úřadu a za projednání přestupků v r.2016 1 600,- Kč . Obec
zaplatila Svazku obcí Blatenska členský příspěvek ve výši 19 250,00 Kč, finanční dar 1000 Kč jako příspěvek na organizování
školení účetních ÚSC, 11 000,-Kč jako příspěvek na vydání knihy Povídání o skřítcích. Sdružení měst a obcí okresu Strakonice
zaplatila členský příspěvek na rok 2016 ve výši 500 Kč. Částka 5 tis. Kč byla poskytnuta jako finanční dar Svazu tělesně
postižených a stejná částka jako finanční dar Oblastní charitě Strakonice. 600 Kč bylo poskytnuto SDH Myštice jako finanční
příspěvek na startovné v okrskové soutěži.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při projednávání v orgánech územního
samosprávného celku.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno auditorskou firmou AUDIT & CONSULTING spol.s r.o. dne 16. 5. 2017. Celá zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 je vyvěšena na elektronické úřední desce.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně
do 15. 6. 2017 nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.
Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO k 31.12.2016
2. Účetní závěrka k 31.12.2016
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
4. Tabulky finančního vypořádání dotací v roce 2016
Úplné znění návrhu závěrečného účtu je k nahlédnutí na OÚ a zveřejňuje se na elektronické úřední desce
www.obecmystice.cz.
Vyvěšeno na úřední desce dne 30.5.2017

