OBEC OLEŠNICE
Ičo 00275182

Byl zpracován závěrečný účetobce za rok2017 a bude projednán na
jednání ZO Olešnice dne 25.4.2018
Závéreěný účetobce obsahuje:
- Souhrnnou zprávu
- Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k
- Rozvaha k 3I.12.2017 (sestava 060)

3

1.I2.20I7 (sestava Fin 2-I2)

- Yýkaz zisku a úrát k 31.I2.20I7
- Příloha účetnízávěrky k 31.12.201,7
- Inventarizační zpráv a za r ok 20 17

- Úč.t rí ýkarry PO Základní školy Olešnice
- Vyúětování četpánídotací poskYnuých v roce 2017
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Olešnice

zarok2017

Závěrečný účetv plném rozsahu je vyvěšen na elektronické úřední desce.

Závěrečný účetobce je k nahlédnutína obecním úřadě v Olešnici

Jiří Moravec

Vyvěšeno: 5.4.2018
Sejmuto:

25.4.2018

Závérečnýúčetobce Olešnice za rok20l7
(§ 17 zákona ó. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znéni
pozdějších předpisů)

1.Ú

o plnění pi

ů a výdaiů za rok 20l7 (tis.Kč
Schválený
Upravený
Plnění
rozpočet
rozpočet
k3L12.2017
Třída 1 Daňové příimy
475I
6669
6605
Třída 2 Nedaňové příimv
719
501
457
Třída 3 Kapitálové příimy
700
0
0
Třída 4 Přliaté transfery
90
262
262
celkem příimv
6260
7438
7324
Třída 5 BěžnévÝdaie
3532
4I89
3858
Třída 6Kapitálové výdaje
300
572
572
Celkem vÝdaie
3832
4761
4430
Třída 8 Financování
- 2428
- 2677
- 2894

Yo plnéni
k uor.rozp.
99,0

90,0
100,0
98,5
92,1

100,0
93,1
108o1

Úaa3e o plnění rozpoětu příjmůa

ýdajů a o dalšíchfinančníchoperacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze ě.I (výkaz FIN 2-12) a jsou k nahlédnutí
v kanceláři účetníobce olešnice.
Z.Úaaje o hospodaření s majetkemo o finančníchoperacích, včetně tvorby a použití
fondů
Stav zůstatkůna běžných účtech
21 833 638,45 Kč
ztoho:

komerčníbanka

21 273 326,99

čNg

560

Ké

3II,46Ké

Čerpáníúvěru
Obec Olešnice v roce 2017 lnavŤela úvěrovou smlouvu s Komerčníbankou na čerpáníúvěru
na akci: příspěvek klienta na financování projektu rekonstrukce ČOV Častolovice a splaškové
kanalizace Čestice a Olešnice rcalizovanéDobrovolným svazkem obcí,,Obecnívodď'.
Celková výše úvěru je 24 9I4 265,-Kč. Čerpaníúvěrudo 3I.12.2019. První splátka úvěru je
31.I.2020.
V roce 2017 z úvěru čerprána částka 570 276,- Kě - vedeno na účtu45I 02.

K31.I2.20l7

obec nemá čerprány ani poskltnuty žádnéfinančnívýpomoci. Na účtu469 obec
eviduje dlouhodobé pohledávky ve výší277400,- Kč.
Nedílnou součástíZáv&eéného účtuobce Olešnice je Rozvaha k 31 .I2.20I7 viz příloha č. 2,
Yýkaz zisku aztráty k3I.I2.2017 vizpříloha č. 3, Příloha účetnízávérky k3I.t2.20I7 viz
příloha č.4 alnventarizačnízptávazarok2}I7 vizpříloha č. 5 (k nahlédnutí u účetníobce).

stavv tllouhodobého
dlouhodobéh maietku k 31. 2.20
Drobný dlouhodobý nehm.mai etek
Ostatní dl. nehm, maietek
Pozemky
Stavby

Brutto
108 530.00
198 600.00
6l25 668,00
Il792 4I5,72

Korekce
108 530,00
34 704,00

Netto
0
163 896,00

0

6I25 668,00

3 028 866,00

8 763 549,72

samostatné movité věci
Drobný dl. hmotný maietek
Nedokončený dl. hmotný maietek

490 842,30
I250 460,13

479 770,00

255 189,00

235 653,30

460"73

0

0

479110.00

I250

3. Hospodářská činnost obce
Obec nemá hospodářskou činnost. Hospodaření v obecním lese a pronájmy jsou v úČetnictví

vedeny odděleně otgarizaórtlm znakem.
4. Stav účelovýchfondů
Obec nemá zíizeny žádnéúčelovéfondy.
ařen í p řís p ěvkových or ganlzací zYlzený ch ob cí
Obec má zřizenu jednu příspěvkovou organizaci,,Zékladní školu Olešnice". Výsledky
hospodaření PO k 3I.|2.20I7 jsou obsaženy ve ýkazechviz příloha č. 6. Obcí bylzaslán
neinvestičnípříspěvek ve qýši 500 600,- Kč (schváleno 353 600,- Kč +37000,- Kč první
navýšení + 110000,- Kě druhé navýšení). V PO je pravidelně prováděna finančníkontrola
v souladu se zákonem. Výsledek hospodařeni ZŠv rcce 2017 je ve výši +170 289,88 Kě.
5. Ho

s

p od

Hospodaření PO a úěetnízávérkaPO byly schváleny zastupitelstvem obce dne28.2.2018.

Vyúčtovánífinančníchvztahů ke státnímu rozpoČtu a ostatním rozpoČtŮm veřejné
úrovně
ó.

Obec Olešnice obdržela v roce 2017 dotaci na výkon státní sprály, dotaci na volby do
Poslanecké sněmovny PČR a prutokovou dotaci pro Zák\adní školu Olešnice z Operačního
programu Výzkum, vIvoj avzdéIávání (OP WV). Rozpis přijatých dotací a jejich čerpriní
v pruběhu roku 2017 je zpracovánv tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovany, nevyčerpaná
dotace na volby ve výši 4888,-- Kč byla vrácena zpět dne 19.1.2018 dle finančního
vypořádaní viz píílohaó.7 .
úče1

Výkon státní správy
Dotace na volby PS PCR
Dotace OP VVV-ZS
Celkem

UZ
98071
33063

položka rozpočet
90 200,-4I12
I8 467.-4III
152 884.80
4II6
261 551.80

čerpání
90 200,-13 579,-152 884,80
256 663,80

Vratka/doplatek
0

4 888,-0,-4 888,_-

s příjemci příspěvků na rok 2017
Obec Olešnice neposkytla v roce 2017 žádný příspěvek z rozpočtu obce podle zákona é.
250/2000 Sb.

Finančnívypořádání

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok2017
Přezkoumtíní hospodaření obce provedl IGajský uřad Královéhradeckého kraje, Hradec
Králové nazékladépísemnéžádosti Obce Olešnice v souladu s ustanovením § 42 odst. 1
zákona12812000 Sb.,ve znénípozdějšíchpředpisůvednech5.9.2017 a20.2.20I8.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatlgl
Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Olešnice zarck20l7 je
přílohou č. 8 k závéreónému účtu.

qr/]

/

Zpracov a|a: Jaroslava Dostálová, úěetní

Jaroslava Dostálová úěetní

Okamžik sestavení závěrečnéhoúčtu: V Olešnici dne 4.4.2018
(tj. okamžik připojení popis. záznamu - tím se považuje závěrečný .úěet za sestavený)

Podpisoý záunamúčetníjednotky nebo statutámího orgánu

Vlwěšeno: 5.4.2018

Sejmuto:

25.4.2018

účetníjednotky,;

Pffloha č. 1

Závérečnýúčetobce
příloha v účetnízávérce obce olešnice za období t.1,.2017 _ 3t.l2.20t7
Obecné údaje:

Název:
Sídlo:
Právní forma:

Obec Olešnice
Olešnice čp. 63, 5l7 36
Obec - územně samosprávný celek
Předmět ěinnosti: stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.
IČ:
00275182
Rozvahoqý den:
31.I2.20I7
Tuto závěrku tvoří: - tozvahak3l.I2.2}l7
- výka, zisku a ztrátk3l.I2.20I7
- příloha úěetnízávěrky k3I.I2.20I7
- rýkarpro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC t< 3I.I2.20I7
Okamžik sestavení účetnízávérky: V Olešnici dne 4.4.2018
(tj, okamák připojení popis, zántamu - tím se považuje účetrízávěrka za sestavenou)
Podpisoqý zátznam, účetníjednotky nebo statutárního orgánu účetníjednotky:

Organizačnístruktura:
Zíizované owanizační složk:r
Obec nemá zíízenužádnou organízačnísložku.
Zřizované příspěvkové organizace:
Zékladníškola, Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou, adresa: Olešnice čp.63
IČ:750 15 587
:

Starosta:

Místostarosta:
Kontrolní výbor:
předseda
Finančnívýbor:

Jiří Moravec
Jaromír Dostál
Jiří Hloubek, ělenové PavlínaVilímková, Vít Podolský

předseda

Miroslav Vondráček, členovéVladimír Jarkovský, Stanislav Martinek
Martina pinková, pavlína vilímková
Počet členůzastupitelstva: 9
Obec nemá žádný rozhodující podíl nazáklaďním kapitálu ve společnostech.
Počet zaměstnanců:
2

Informace o účetníchmetodách a obecných účetníchzákladech:
1. Způsob ocenění:
- zásoby - v pořizovacích cenách
- dlouhodobý majetek - pořizovací cenou včetně nakladů souvisejících s pořízením
- souěástí ocenění dlouhodobého majetkujsou úroky zúvěŇdo doby uvedení do
užíváru
- drobný dlouhodobý majetek hmotnY - v pořizovací ceně
- drobný dlouhodobý majetek nehmotn;ý - v pořizovací ceně
- }onotnY a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností- ve skuteěných
pořizovacích nákladech. V účetnictvíse provede aktivace dlouhodobého majetku.
- v roce 2017 byly v souladu se zákonem o účetnictvíprovedeny odpisy

dlouhodobého hmotného a nehmotrrého majetku (zména účetnímetody)

2.

Reprodukčnípořizovací ceny. V rcce2017 nebylo použito.

3. Zmény způsobůoceňování: nenastaly

Odpisový plán: Účetní jednotka mázpracovanou směrnici pro odpisování dlouhodobého
majetku, volí rovnoměrný způsob odpisování. Na rok 2017 byl vypracován odpisový plán.
5. Krátkodobé pohledávky k 31.12.2017z
Obec Olešnice k uvedenému datu eviduje tl,to pohledávky:

4.

účet31 1 Odběratelé
účet314 Krátkodobé poskytnuté provozní záIohy
účet388 Dohadné účtyaktivní částku
víz rozvaha a inventarízačnísoupisy.
6. Dlouhodobé pohledávky k 31.12.20t7z
Obec k uvedenému datu eviduje týo pohledávky:
:úěet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
7. Krátkod obé záv azl<y k 3t.12.2017 z
Obec k uvedenému datu eviduje závazky:
íčet32lDodavatelé
účet331 Zaměstnanci
účet336 Sociální pojištění
íčet3 37 Zdtav otrlt poj ištění
íéet342Jiné přímé daně
účet324Krátkodobé přijaté záloby
účet374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
účet389 dohadné úěty pasívní
8. Dlouhod obé záv azl<y k 31,.12.2017 z
Obec k uvedenému datu eviduj e závazky:
účet451 Dlouhodobé úvěrv
9

"

Kč
56 040,00 Kč
25 99I,0aKč
0.00

277 400,00Kě

6I7,44Kč
60 257,00Kč
11 741,00 Kč
10 307,00 Kč
11 895,00 Kč
25 991,00 Kč
4 888,00 Kč
139 830,00 Kč
16

570 2]6,00

Kč

Yýznamné pohyby dlouhodobého maj etku :
V roce 2017 se neuskutečnil žádný významný pohyb dlouhodobého majetku.

10.

Významné skutečnosti po datu účetnizávérl<y:nejsou

11. Doplňujícíúdaje:
a) obec nemá hospodářskou činnost -

příjmy aýdaje z obecního lesa

a

pronájmů

v účetnictvírozlišuje organizačrltm znakem.

Zpr acov ala: Dostálová Jaro slava

V Olešnici dne: 4.4.2018
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Vyvěšeno: 5.4.2018
25.4.2018
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