Schválený závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2017

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M

Text

SR 2017

UR 2017

vyjádřeno v Kč
skutečnost
2017

Příjmy celkem
daňové (tř. 1)
nedaňové (tř. 2)
kapitál. (tř. 3)
dotace (tř. 4)

21.859.228,00
9.782.910,00
8.307.500,00
3.000,00
3.765.818,00

22.370.840,00
9.782.910,00
8.389.123,00
103.000,00
4.095.807,90

22.449.930,40
10.120.345,04
6.694.444,36
106.740,00
5.528.401,00

100,35
103,45
79,80
103,63
134,98

Konsolidace příjmů
Příjmy
po 21.859.228,00
konsolidaci

22.370.840,00

2.000.000,00
20.449.930,40

91,41

Výdaje celkem
běžné (tř. 5)
kapitálové (tř. 6)

20.208.389,00
17.173.389,00
3.035.000,00

22.182.936,12
18.197.936,12
3.985.000,00

19.644.540,22
16.168.709,20
3.475.831,02

88,56
88,85
87,22

Konsolidace výdajů
Výdaje
po 20.208.389,00
konsolidaci

22.182.936,12

2.000.000,00
17.644.540,22

79,54

Saldo příjmů a výdajů
po konsolidaci

1.650.839,00

187.903,88

2.805.390,18

Financování (tř. 8)

-1.650.839,00

-187.903,88

-2.805.390,18

% plnění
(UR)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Jindřichovice pod Smrkem (výkaz FIN 2-12 M, Výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR).
V roce 2017 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo celkem 4 rozpočtová opatření.

2) Hospodářská činnost
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
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3) Obecní fond životního prostředí – hospodaření s tímto fondem upravuje směrnice
č.1/2016 o OFŽP.
Zdrojem fondu je podíl zisku z prodané elektřiny, čerpání prostředků fondu ve směrnici
stanoví formu podpory, účel a podmínky pro čerpání těchto prostředků. Prostředky fondu
jsou přiznávány formou rozhodnutí, jehož schválení je v pravomoci zastupitelstva obce.
V průběhu roku 2017 byly proúčtovány na tomto fondovém účtu následující objemy:
Stav fondu k 1.1.2017
Převod ze ZBÚ do fondu životního prostředí
Čerpání prostředků fondu do 31. 12. 2017
Bankovní úroky
Bankovní poplatky
Stav fondu k 31. 12. 2017

172.406,84 Kč
0,00 Kč
- 77.663,00 Kč
0,00 Kč
- 761,00 Kč
93.982,84 Kč

V roce 2017 nebyly poskytnuty žádné půjčené prostředky. V roce 2017 bylo poskytnuto
celkem 5 dotací fyzickým osobám v celkové výši 77.663,-Kč.
Žádná půjčka k 31. 12. 2017 není evidována.
4) Účetní operace týkající se cizích zdrojů:
K rozsahu přílohy č. 1 písm. d) vyhlášky číslo 505/2002 Sb.- prováděcí vyhlášky k zákonu o
účetnictví se vztahují následující objemy cizích zdrojů obce, které se týkají přijatých úvěrů.
úvěry od peněžních ústavů – dlouhodobé
pen.ústav
ČS a.s.
ČS a.s.

účel
Zateplení
OÚ, ZŠ, MŠ
Revitalizace
Bytové
domy

Neuhrazená
jistina
k 1.1.2017
5.008.795,93

Splátka jistiny
v roce 2017
2.017.008,-

Neuhrazená
jistina
k 31.12.2017
2.991.788,93

Termín
poslední
splátky
31.12.2019

6.333.280,88

583.344,-

5.749.936,88

31.12.2028

Obec Jindřichovice pod Smrkem uzavřela smlouvu o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou,
a.s. na tři projekty. 1.projekt je „Zateplení obvodových konstrukcí objektu ZŠ a MŠ
v Jindřichovicích pod Smrkem č.p. 312“, 2.projekt je „Zateplení obvodových konstrukcí
objektu OÚ v Jindřichovicích pod Smrkem“ a 3.projekt je „Revitalizace povodí
Jindřichovického potoka – I.etapa“. Úvěr byl poskytnut k financování zmíněných projektů až
do výše 21.397.000,-Kč, skutečně bylo vyčerpáno v roce 2014 celkem 20.354.803,93Kč tedy
o 1.042.196,07Kč méně než byl schválený úvěr. Ke splácení úvěru byly přednostně použity
prostředky z dotace, tj. celkem 12.729.000,-Kč. V roce 2015 bylo splaceno 600.000,-Kč.
V roce 2016 byl úvěr splácen měsíčními splátkami ve výši 168.084 a stejně tak i v roce 2017.
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Obec Jindřichovice pod Smrkem má uzavřenou další smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou,
a.s. na koupi bytových domů v Jindřichovicích pod Smrkem čp. 1, čp. 3 a čp. 253. Za rok
2017 byl úvěr splácen měsíčními splátkami ve výši 48.612,-Kč. Konečná splatnost úvěru je
31.12.2028. Úvěr je úročen úrokovou sazbou 0,89% ročně.

5) Účelové prostředky státního rozpočtu, rozpočtu kraje a státních fondů:
vyjádřeno
v Kč

Poř.č.

účel

NZÚZ/položka

1 Politika
zaměstnanosti
2
3
4
5
6

104113013/4116
104513013/4116
000013101/4116
KÚLK (JD)
00000000/4122
MV-GŘ HZS 00014004/4116
ČR
MV-GŘ HZS 00014984/4216
ČR
KÚLK
00000000/4222
Volby
do 00098071/4111
Parlamentu

Poskytnuto

rozdíl

čerpáno

124.839,70
583.672,30
1.157.335,00
20.000,00
134.747,00

124.839,70
583.672,30
1.157.335,00
20.000,00
134.747,00

0,00

450.000,00

450.000,00

0,00

300.000,00
22.000,00

300.000,00
12.311,85

0,00
9.688,15

0,00
0,00

K jednotlivým dotačním titulům:
1) Aktivní politika zaměstnanosti – obec v roce 2017 čerpala prostředky na základě Dohody
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, č.LBA-V-24/2017
ze dne 28.2.2017 s platností od 1.3.2017 do 28.2.2018 a dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. LBA-VZ-6/2016 ze dne 24.2.2016 s platností do
28.2.2017 a dodatku č.1 k této dohodě s platností do 28.2.2018. Na dohody bylo celkem
vyčerpáno 1.865.847,-Kč.
2) Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK č. OLP/683/2017 byla
poskytnuta dotace na projekt s názvem „Jindřichovické dny 2017“ až do výše 20.000,-Kč,
za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90% hodnoty
závazného parametru. Dotace byla vyčerpána.
3) Na základě rozhodnutí MV–GŘ HZS ČR o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím
prostřednictvím kraje byla obci poskytnuta dotace na opravu požární techniky jednotky
SDH. Dotace byla ve výši 134.747,-Kč, přičemž byly uznány i náklady na opravu požární
techniky roku 2016. V roce 2017 bylo profinancováno 28.921,-Kč.
4) MV středisko – GŘ HZS ČR poskytlo obci na základě žádosti z programu Dotace pro
jednotky SDH na akci s názvem „Jindřichovice pod Smrkem – Dopravní automobil
s přívěsem nákladním“ účelovou investiční dotaci ve výši 450.000,-Kč.
5) Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu LK č.
OLP/1815/2017 s názvem „Pořízení DA pro JPO III obec Jindřichovice pod Smrkem“ byla
obci poskytnuta dotace v maximální výši, tj. 300.000,-Kč.
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6) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Obci byla poskytnuta dotace
z všeobecné pokladní správy ve výši 22.000,-Kč. Na nezbytné výdaje bylo použito
12.311,85Kč. Vratka byla zasána zpět, prostřednictví KÚLK dne 11.01.2018 ve výši
9.688,15Kč do státního rozpočtu.
6) Poskytnuté dotace
V roce 2017 obec poskytla 7 neinvestičních účelových dotací z rozpočtu obce
- FK Sokol Jindřichovice pod Smrkem
105.000,-Kč
- SDH Jindřichovice pod Smrkem
40.000,-Kč
- Klub žen Jindřichovice pod Smrkem
15.000,-Kč
- Jindřichovický Pěvák
15.000,-Kč
- OS Mantulie
15.000,-Kč
- EIC Jindřichovice pod Smrkem, z.s.
30.000,-Kč
- OS Lunaria
15.000,-Kč
Dotace byly řádně vyúčtovány do 28.2.2018, tak jak je stanoveno v podmínkách.
7) Hospodaření PO Základní a Mateřská škola
TEXT
rozpočtové zařazení
rozpočtový vztah obce

Základní škola
§ 3113

schválený rozpočet

958.000,00

Upravený rozpočet

958.000,00

skutečně profinancováno

958.000,00

neprofinancovaný objem

0
Hlavní činnost Hospodářská
činnost

Výnosy celkem

6.617.386,37 44.085,00

Náklady celkem

6.610.030,99 44.085,00

Výsledek hospodaření 2017

+ 7.355,38

0,00

Celkový hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši +7.355,38Kč byl na základě usnesení
č.2/2018 ze zasedání ZO ze dne 29.3.2018 převeden do rezervního fondu oprav.
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných
výkazů je založena na obecním úřadě.
Dne 10.04.2018 proběhla v ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o. veřejnosprávní
kontrola, kterou provedl kontrolor Karel Pítro. Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví je vedeno
přehledně, průkazným způsobem a správně. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
majetku, závazků, výnosů a nákladů organizace.
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8) Majetek obce
Výkaz Rozvaha k 31.12.2017
a) Aktiva
DNM
DHM
Dlouhodobý finanč.majetek
Dlouhodobé pohledávky
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanč.majetek
Celkem

Brutto
Korekce
Netto
4.428.837,60
4.083.361,60
345.476,00
234.010.659,45 60.771.611,38 172.239.048,07
7.645.300,00
0
7.645.300,00
211.642,70
174.951,70
36.691,00
116.802,00
0
116.802,00
3.250.350,44
42.396,40
3.207.954,04
7.929.776,89
0
7.929.776,89
257.593.368,48 66.072.320,48 191.521.048,00

b) Pasiva
Jmění ÚJ a upravující položky
Fondy ÚJ
Výsledek hospodaření (celkem)
Dlouhodobé závazky (půjčky,úvěry)
Krátkodobé závazky
Celkem

158.745.170,89
93.982,84
20.418.858,23
9.293.157,53
2.969.878,51
191.521.048,00

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Výnosy za rok 2017 byly celkem: 22.211.284,75 Kč
Náklady za rok 2015 byly celkem: 21.088.376,35 Kč
Z uvedeného plyne, že VH po zdanění byl za rok 2017 + 1.122.908,40Kč, který
bude převeden do 30.6.2018 na SÚ 432 (výsledek hospodaření
předcházejícíh účetních období).
9) Ostatní dlouhodobý finanční majetek
a) Obec je držitelem 700 ks akcií České spořitelny, a.s. Jedna akcie má nominální
hodnotu 100,-Kč, tj.: 70.000,-Kč. Každý rok je realizována výplata dividend, a to
vždy za předcházející rok. Za rok 2016 bylo vyplaceno 52.500,- Kč před
zdaněním. Výše dividendy za jednu akcii činila za rok 75,-Kč.
b) Obec vlastní listinné akcie:
- FinReal Liberec, a.s. - 245 ks á 500,-Kč tj.: 122.500,-Kč
- Autocentrum Nord, a.s. – 245 ks á 40,-Kč tj.: 9.800,-Kč
- Severotrans, a.s. – 245 ks á 300,-Kč tj.: 73.500,-Kč
- ČSAD Liberec, a.s. – 245 ks á 100,-Kč tj.: 24.500,-Kč. Akcie ČSAD, a.s. byly
převedeny na majetkový účet vedený u ČS, a.s.
c) Obec na základě darovací smlouvy s Frýdlantským vodárenským sdružením (IČ
46746552, zastoupené jednatelem ing. Petrem Olyšarem) vlastní 63 kusů akcií
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (IČ 25496565) o jmenovité hodnotě
jedné akcie 115.000,-Kč. Celková hodnota darovaných akcií v listinné podobě je
7.245.000,-Kč
Obec vlastní akcie v celkové hodnotě 7.545.300,-Kč.
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Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Obec Jindřichovice pod Smrkem je jediným společníkem společnosti s ručením
omezeným. Obchodní název firmy je Jindřichovice s.r.o., sídlo Jindřichovice pod
Smrkem č.p. 245 a předmět podnikání je:
- řeznictví a uzenářství
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Základní kapitál a vklad společníka je 100.000,-Kč a obchodní podíl jediného
společníka činí 100%.
Společnosti Jindřichovice s.r.o. byla poskytnuta dlouhodobá výpomoc ve výši
174.951,70 Kč a prozatím nebylo nic splaceno. V roce 2012 byly vytvořeny OP ve
výši 174.951,70 Kč.
Jindřichovice s.r.o. již od září 2008 neprovozuje žádnou činnost.

10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
Přezkoumání hospodaření obce provedla kontrolorka Krajského úřadu LK paní ing. Soňa
Vavrušková. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno 18.10.2017 a závěrečné přezkoumání bylo
vykonáno na OÚ dne 14.05.2018.
Kontrola byla provedena na základě pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve
znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ve znění pozdějších předpisů.
Pověření vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje pod
č.j.: LK-0074/17/Vav dne 24.8.2017.

11) Závěr (dle ustanovení § 10 zákona 420/2004 Sb.)
V rámci přezkoumání hospodaření Obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2017 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (§ 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb.)
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku………………..………....12,30%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku………..……………….…….17,52%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku…….23,43%
Dluh obce nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu
zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Plné znění o provedeném přezkoumání hospodaření obce Jindřichovice pod Smrkem za rok
2017 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Jindřichovicích pod Smrkem
22.06.2018
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