Závěrečný účet obce Drahotěšice za rok 2016
Obec Drahotěšice v roce 2016 hospodařila podle schváleného přebytkového
rozpočtu, příjmy byly 3 578 013,-- Kč, výdaje 2 002 200,-- Kč, přebytek
hospodaření 1 575 813,-- Kč.
Rozpočtové příjmy za rok 2016 skutečnost
4 380 577,31 Kč
Rozpočtové výdaje za rok 2016 skutečnost
3 380 384,90 Kč
Obec Drahotěšice měla ke dni 31. 12. 2016 finanční hotovost na běžném účtu
6 362 692,46 Kč.
Obec v roce 2016 obdržela tyto transfery:
Dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu 56 100,-- Kč
Dotace na volby do zastupitelstva kraje ze státního rozpočtu 22 000,-- Kč, UZ
98 193
Sdružení měst a obcí Bukovská voda 10 000,-- Kč
Obec v roce 2016 poskytla tyto příspěvky:
4 725,-- Kč příspěvek DSO Veselsko – členství
3 000,-- Kč příspěvek na prevenci drog
2 000,-- Kč akce Selské baroko, Veteran klub
17 684,-- Kč příspěvek na provoz sběrného dvora v Ševětíně
Závěrečný účet za rok 2016 obsahuje:
- Přehled a podrobné rozdělení příjmů a výdajů za rok 2016
- Rozpočtové hospodaření podle tříd
- Rozpis sdílených daní po jednotlivých měsících roku
- Rozpis sdílených daní za poslední 3 roky
- Porovnání příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku
- Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
- Stav finančních prostředků po jednotlivých měsících
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů v jednotlivých měsících roku
- Příjmy a výdaje podle účelových znaků
- Porovnání aktiv a pasiv
- Rozpis závazků
- Rozpis pohledávek
- Porovnání celkových příjmů a výdajů za poslední 3 roky
- Ukazatel dluhové služby Obce Drahotěšice
- Soupis investičních i neinvestičních dotací poskytnutých Obci
Drahotěšice
Samostatnou přílohou Závěrečného účtu je Rozvaha organizace, Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, Příloha územních
samosprávných celků a Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Drahotěšice.

Obec neměla k 31. 12. 2016 vypořádány vztahy se státním rozpočtem. V lednu
2017 proběhlo finanční vypořádání a do státního rozpočtu byla vrácena částka
4 797,-- Kč, jde o nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do
zastupitelstva krajů.
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen společně se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce na úřední desce a elektronické úřední desce.
dne: 26. 5. 2017
Sejmuto dne:
Schválilo zastupitelstvo obce dne ……………………………..

Dolák Josef, v.r.
starosta obce
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