Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2016
Na základě § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o hospodaření do závěrečného účtu.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (v Kč)
Schválený

Upravený

Plnění k

rozpočet

rozpočet

31.12.2016

Třída 1-Daňové příjm

4872600

5397396,09

5393645,83

99,93

Třída 2-Nedaňové př.

1500550

2064853,91

2053465,90

99,45

Třída 3-Kapitál. příjmy

250000

312000

310808

99,62

Třída 4- Přijaté dotace

671700

1759790

16726174

95,05

Příjmy celkem

7294850

9534040

9430536,73

98,91

Třída 5- Běžné výdaje

6294850

11202040

10091103,69

90,08

Třída 6- Kapitál. výdaje

2000000

2000000

368927

18,45

Výdaje celkem

8294850

13202040

10460030,69

79,23

%

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny
v přiloženém Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků Fin 2-12 M, který
je součástí závěrečného účtu.

Rozpočet Obce Milotice nad Opavou na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 27.11.2015
na 7. zasedání ZO, příjmy 7 294 850,- Kč, výdaje 8 294 850,- Kč a financování 1 000 000,- Kč.
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů a proto byla učiněna
řada rozpočtových opatření :
- rozpočtové opatření č. 1, schválené dne 8.4.2016 na 9. Zasedání ZO. Příjmy navýšeny o 37 000,- Kč
a Výdaje o 137 000,- Financování 100 000 Kč.
- rozpočtové opatření č. 2, schválené dne 10.6.2016 na 10. Zasedání ZO. Navýšení příjmů o 210 600,Kč a výdajů o částku 10 600,- Kč financování -200 000 Kč.
- rozpočtové opatření č. 3, schválené zmocněním starosty dne 5.2.2016 na 8. zasedání ZO. Navýšení
příjmů o 50 000,- Kč, navýšení výdajů o 50 000,- Kč.

- rozpočtové opatření č. 4, schválené dne 22.7.2016 na 11. Zasedání ZO. Navýšení příjmů o 20 000 Kč
navýšení výdajů o 4 000 000,- Kč a financování 3 980 000,- Kč
- rozpočtové opatření č. 5, schválené dne 16.9.2016 na 12. ZO. Navýšení příjmů o 406 000,- Kč ,
navýšení výdajů o 144 000,- Kč, Financování -262 000,- Kč.
- rozpočtové opatření č. 6, schválené zmocněním starosty ze dne 5.2.2016 na 8. zasedání ZO.
Navýšení příjmů o 135 590,- Kč, navýšení výdajů o 135 590,- Kč.
- rozpočtové opatření č. 7, schválené dne 9.12.2016 na 13. zasedání ZO. Navýšení příjmů o 430 000,Kč, navýšení výdajů o 430 000,- Kč.
- rozpočtové opatření č. 8, schválené zmocněním starosty ze dne 1.12.2016. Navýšení příjmů
o 1 000 000,- Kč.

Příjmy z daní a poplatků tvoří podstatnou část příjmů rozpočtu obce. Největší položku z těchto příjmů
tvoří daň z přidané hodnoty ve výši 2 217 120,71Kč. Prodej dřeva z kůrovcové těžby 1 536 220,48 Kč.
Kapitálové příjmy jsou tvořeny z prodeje pozemků a majetku obce ve výši 310 808,- Kč, pronájmy
pozemků 207 457,- Kč
Většinu výdajů tvoří běžné výdaje: - oprava místních komunikací, pěstební činnost lesa, svoz KO,
chod obecního úřadu, mzdy zastupitelů a zaměstnanců OÚ, příspěvek na provoz vlastní PO Mateřské
školce, veřejné osvětlení a veřejná zeleň, zájmová činnost v kultuře, provoz JSDH

Obec v roce 2016 poskytla tyto dotace, příspěvky a dary :
- příspěvek FC Milotice nad Opavou ve výši 20.000,- Kč
- dar Centru pro zdravotně postižené MSK ve výši 1000,- Kč
- dar Slezské diakonii 6 500,- Kč
- dar sdružení Stonožka 2 000,- Kč

Zůstatek finančních prostředků na účtech obce k 31.12.2016 činil : 5 233 492,19 Kč
2) Majetek Obce :
- Budovy a stavby ( Ob.úřad, Kulturní dům, Požární zbrojnice s TZ, Dětský domov, Mateřská školka,
komunikace a mosty, studny, autobus. čekárny, park pro volnočasovou aktivitu dětí, technické
zhodnocení starého hřbitova ) v pořizovacích cenách ve výši 27 229647,68 Kč
- Pozemky ve výši 4 074 447,05 Kč
- Finanční majetek – akcie ČS a VaK Br. a podíl v s.r.o. BRVOS v hodnotě 3 900 000,- Kč
- Nehmotný majetek ( účetní program, studie, Územní plán obce) za 214 577- Kč.
- Ostatní hmotný majetek (DDHM ) ve výši 1 198 825,97 Kč

3) Hospodářská činnost
Obec Milotice nad Opavou neprovozovala v roce 2016 žádnou hospodářskou činnost.
4) Stav účelových fondů a finančních aktivit Obec Milotice nad Opavou neměla v roce 2016 zřízeny
žádné účelové fondy.
5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
V roce 2016 byl příspěvkové organizaci obce Mateřské škole Milotice nad Opavou poskytnut
příspěvek na provoz ve výši 240 000,- Kč. PO MŠ nemá hospodářskou činnost.
Zůstatek rezervního fondu ke dni 31.12.2016 činil 3212,17 Kč.
Zůstatek fondu odměn ke dni 31.12.2016 činil 0,- Kč.
Odvod zřizovateli během roku 2016 činil 0,- Kč.
Hospodářský výsledek mateřské školy ke dni 31.12.2016 činil 0 Kč
Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřské školy Milotice nad Opavou, včetně všech
zákonem předepsaných výkazů, je založena na Obecním úřadě Milotice nad Opavou.
6) Hospodaření organizací založených obcí
Obec Milotice nad Opavou neměla v roce 2016 založeny žádné organizace.
7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Obec Milotice nad Opavou obdržela v roce 2016 účelové prostředky, které musí, v rámci finančního
vypořádání za rok 2016, vyúčtovat a které byly řádně vyúčtovány.
Poskytovatel

UZ,

Účel

Obdržena dotace Plnění k
ve výši
31.12.2016

K vrácení

498 872,-

498 872,-

0,-

položka
Krajský úřad

13013

Aktivní politika

MSK - ÚP

4116

zaměstnanosti

Krajský úřad
MSK

98193

Volby do zast. Krajů
a senátu

32 090,-

28 181,51

3 908,49

Krajský úřad
MSK

4112

Dotace na výkon
státní správy

71 700,-

71 700,-

0,-

MS Kraj

14004

Vybavení JSDH

13 955,

13 955,-

0,-

Obec Oborná
MS Kraj

4121
17027

20 000,1 000 000,-

20 000,1 000 000,-

0,0,-

MS kraj

372

Jednotka SDH
Na opravu
komunikací
zalesňování

36 000,-

36 000,-

0,-

4111

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Dne 22.5.2017 bylo pověřenými pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě
provedeno jednorázové přezkoumání hospodaření obce Milotice nad Opavou za rok 2016.

Závěr zprávy : Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
- byly dle § 10 odst. 3 písmeno b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem c) – územní celek jako příjemce transferu nedodržel postup účtování
transferů
- byly dle § 10 odst. 3 písm. c) zjištěny chyby a nedostatky C4 – nedostatky spočívající v porušení
povinnosti nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštním pr. předpisem –
zadavatel neuveřejnil na Profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech
jejich změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.
Přiložená zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.

Přílohy : Fin 2-12 M k 31.12.2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016,
Rozvaha, Výsledovka, Příloha k 31.12.2016

V Miloticích nad Opavou dne 5.6.2017

Vyhotovil :

……………………………
Košnovská Šárka
(správce rozpočtu a hlavní účetní)

Schválil :

…………………………..
Jan Palupčík, starosta obce
(příkazce operace)

Vyvěšeno dne:

……………..……..

Sejmuto dne :

…………………….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyjádření zastupitelstva obce k závěrečnému účtu obce na 16. ZO

Dle § 17 odst. 7 písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
vydává zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou toto vyjádření k Závěrečnému účtu 2016:

- zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.

V Miloticích nad Opavou dne ………..

-----------------------------------------------Jan Palupčík
starosta obce

