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 Závěrečný účet Obce Ctětín za rok 2017 
 
 
 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(v tis. Kč) 

 
    Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění 
    Rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2017 k upravenému 
            Rozpočtu 
Třída 1 Daňové příjmy 3011,7  537,0 3548,7 3548,39 100.0 
třída 2 Nedaňové příjmy 272,9 -24,0 248,9 248,86 100,0 
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   0,0  0,0 0,0 0,0 
Třída 4 Přijaté dotace 117,8 373,8 467,6 467,55 100,0 
Příjmy  CELKEM 3402,4 886,8 4265,2 4264,8 100,0 
Třída 5 Běžné výdaje 2787,8 -378,9 2408,9 2397,92 99,5 
Třída 6 Kapitálové výdaje 470,0 -327,0 143,0 142,60 99,7 
Výdaje  CELKEM 3257,8 -1032,9 2551,9 2540,52 99,6 
Saldo: Příjmy-výdaje   144,6  1568,7 1713,3 1724,28 100,6 
Třída 8 Financování       -144,6       -1568,7 -1713,3 -1724,28 100,6 
Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 0,0 
Financování celkem po konsolidaci -144,6       -1568,7 -1713,3 -1724,28 100,6 
Přebytek (-) Ztráta (+)      -  -   
       
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Ctětín (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání 
příjmů a výdajů). Majetek je evidován na majetkových účtech, je řádně inventarizován a při 
prodeji se postupuje dle zákona o obcích 128/2000 Sb.   
 
 
Hospodářský výsledek dle výkazu zisku a ztrát je 1 699 574,68 Kč. 
 
 
 
PŘÍJMY: 
Ke zvýšení plnění daňových příjmů o cca 18 % došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmu 
fyzických i právnických osob, DPH a  na dani z nemovitosti. 
Ke snížení  nedaňových příjmů cca o 9 % došlo z důvodu nižšího prodeje dřeva .  Kapitálové příjmy 
za tento rok jsme neměli. 
Letos jsme měli přijaté dotace  - dotaci POV na opravu lesní cesty, dotaci  na volby do parlamentu a 
dotaci na činnost místní správy.  
VÝDAJE: 
Běžné výdaje – ke snížení cca o 14% došlo z důvodu neuskutečnění všech akcí.  
Kapitálové výdaje – Předpokládaný rozpočet jsme   snížili o 70 % z důvodu nezahájení přístavby 
kulturního domu. Letos jsme  měli kapitálové výdaje ve výši 142,6 tisíc Kč. 
 
 
 



2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 
 
Dotace do rozpočtu obce za rok  2017 činily celkem 227 549,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich 
čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce.  Dotace byla řádně vyúčtovány, nevyčerpané 
finanční prostředky z dotace na volby do parlamentu ve výši 5 284,- Kč byly vráceny do státního 
rozpočtu dne31.1. 2018.  
 
Poskytovatel ÚZ Účel Položka rozpočet čerpání % 
KrÚ Pce 
2017 

 Dotace 
SR/SDV 

4112 57.800,00 57.800,00    100,0 

KrÚ Pce 
5.10.2017 

98071 Dotace volby 
do 
parlamentu 

4111 19 749,00 14 465,00      73,1 

KrÚ Pce 
7.8.2017 

 Dotace POV 4122 150 000,- 150 000,-   100,0 

                
        
              
       
       
       
       
CELKEM    227 549,00 222 265,00   91,0 
 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 
Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje Eva 
Baťková a Miroslava Pleskotová – kontroloři pověřený řízením přezkoumání. Přezkoumání 
bylo provedeno na základě písemné žádosti starosty obce. Přezkoumání hospodaření bylo 
provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 4. 4. 2018. 
 
Zjištění ze závěrečného přezkoumání 
Při přezkoumání hospodaření obce Ctětín nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 2 
a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná 
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnosti. 
 
            Projednání závěrečného účtu se uzavírá se souhlasem s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření. 
             
     Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a výkaz 
FIN 2 – 12 k 31. 12. 2017 . 
 
 
Vyvěšeno dne:  06. 06. 2018                               
 
Sejmuto dne:     
 
Schváleno zastupitelstvem dne: 31.05.2018 
 
Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce i elektronicky a v plném rozsahu. 
Zveřejnění v úplném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve dnech 17.4.2018  
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