Závěrečný účet obce Kyje
za rok 2016
(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016:

z toho:

z toho:
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Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování po konsolidaci

870.339,91
- 870.339,91

Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou č.1 (FIN 2-12M období 12/2016).
Významnou položkou v příjmech obce je vodné ve výši 82.276,- Kč, ve výdajích částka
80.084,50 Kč na opravu a údržbu komunikací, dále 128.631,50 Kč za provoz vodovodu, 37.819,Kč vynaložila obec na odpadové hospodářství a 140.878,- Kč za zastupitelstvo obce.

2. Zůstatky na bankovním účtu a v pokladně ke dni 31.12.2016
Obec vede účet v KB a.s. pobočka Jičín:
Základní běžný účet - KB
- zůstatek
601.455,29 Kč
ČNB
- zůstatek
159.342,73 Kč
Pokladna
- zůstatek
7.577,00 Kč

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Přijaté dotace
neinvestiční transfer ze st. rozpočtu
(pol. 4112)
- příspěvek na výkon státní správy
55.000,- Kč
Poskytnuté dotace
ost.nein.dotace veřejným rozpočtům (5329)
- DSO Mikroregion Tábor

12.300,- Kč
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4. Inventarizace majetku, materiálových zásob a závazků
Stav majetku k 31.12.2016

5. Prodej nemovitého majetku
V roce 2016 nedošlo k prodeji nemovitého majetku ve vlastnictví obce.

6. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kyje za rok 2016
Audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 5.10.2016 a 3.4.2017.
Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a
nedostatky - viz příloha č.2 - zpráva o přezkumu.
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Zastupitelstvo obce projednalo na veřejném zasedání dne 27.4.2017 zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Kyje za rok 2016.

7. Návrh na usnesení (po zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce po dobu min. 15 dnů)
Zastupitelstvo obce Kyje schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2016 bez výhrad.
Přílohy:

1. Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2016
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
3. Rozvaha k 31.12.2016
4. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
5. Příloha účetní závěrky
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Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Kyje uplatnit písemně ve lhůtě 25.5. –
10.6.2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.
Kyje dne 25.5.2016
Zpracovala: Ing. Monika Stránská

Bc. Hana Vítová
starostka obce

Vyvěšeno dne : 25.5.2017
Sejmuto dne :
Zveřejnění na elektronické úřední desce: 25.5.2017 –
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