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V Jablonné dne: 17. 5. 2018 Obdrží: 

ČJ: 332/2018/JAB SPIS 

  

  

 

Návrh Závěrečného účtu Obce Jablonná za rok 2017 

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

 

 

1. Všeobecné údaje 
 

Obec Jablonná je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění územně samosprávným celkem s právní 

subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou, která 

v souladu se zákonnými postupy pro ÚSC vede podvojné účetnictví v povinném členění dle platné 

rozpočtové skladby. 

 

Obec Jablonná  nebyla  v  roce  2017  zřizovatelem  žádné  příspěvkové  organizace ani neprovozovala  

Hospodářskou činnost a nevytvořila ani nepoužívala žádný peněžní fond. 

 

Obec Jablonná je členem místní akční skupiny MAS Sedlčansko, o.p.s, a SMS ČR - Sdružení místních 

samospráv ČR. 

 

 

2. Podrobný rozpis příjmů a výdajů za rok 2017 

    (v Kč) 
 

PŘÍJMY: 

 Daňové příjmy 4 706 071 

Odvod za odnětí půdy ze ZPF 1 102 

Poplatky za komunální odpad 165 450 

Poplatky ze psů 11 700 

Poplatky za užívání veřejného prostranství 100 

Správní poplatky 1 970 

Neinvestiční dotace na volby do PS Parlamentu ČR 2017 25 578 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR - výkon veřejné správy 60 000 

Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zaměstnanci na VPP 574 318 

Investiční přijatý transfer od Středočeského kraje – Splašková kanalizace a ČOV Jablonná  2 000 000 

Pitná voda – příjmy z poskytnutých služeb 24 302  

Odvádění a čištění odpadních vod – příjmy z poskytování služeb 90 380 

Odvádění a čištění odpad.vod – finanční příspěvky na vybudování infrastruktury v obci 98 800 

Zájmová činnost a rekreace – pronájem klubovny 7 735 

Nebytové hospodářství – příjmy z pronájmu prodejny v Jablonné 5 500 

Veřejné osvětlení – vratka přeplatku elektřiny 253 

Komunální služby a územní rozvoj – příjmy za pronájmy, prodej pozemků a zřízená 

věcná břemena 
47 148 

Nakládání s odpady - příjmy za tříděný odpad (EKO-KOM a. s.) a výměnu jednor.známek 59 916 
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Finanční příspěvek na péči o pozemky v přírodní památce Jablonná - mokřad za rok 2016 
36 390 

Činnost místní správy – vratka přeplatku eletkřiny 6 191 

Příjem z úroků  - BÚ 258 

Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 920 

  PŘÍJMY CELKEM 7 936 082 

 
 VÝDAJE: 
 Lesní hospodářství - Pěstební činnost – sazenice stromků, pletivo 6 882 

Cestovní ruch – materiál, zboží 4 800 

Silnice – ostatní osobní výdaje, DDHM, materiál, ostatní služby, opravy 353 182 

Dopravní územní obslužnost 8 654 

Pitná voda –  materiál, opravy a udržování, nákup služeb, elektřina 74 459 

Odvád. a čišt. odpad.vod – ČOV a splašková kanalizace(investiční výdaje) 5 936 730 

Odvád. a čišt. odpad.vod – ostatní osobní výdaje, DDHM, materiál, elektřina, služby  228 112 

Ostatní záležitosti kultury – vstupenky na muzikál 22 554 

Sdělovací prostředky (obecní zpravodaj) – ostatní osobní výdaje, poštovní a ost. služby 8 044 

Ostatní záležitosti kultury – kar.kostým, hudební produkce při srazu rodáků, dárk.balíčky 45 044 

Ostatní zájmová činnost a rekreace (klubovna) – OOV, materiál, elektřina, služby, opravy 24 748 

Nebytové hospodářství (prodejna v Jablonné) – OOV, DDHM, materiál, služby, opravy 47 991 

                                                                          – rekonstrukce prodejny v Jablonné 384 289 

Veřejné osvětlení – materiál, elektřina, opravy a údržba 48736 

Komun. služby a územ.rozvoj - platy zaměst. včetně. pojištění a ost. osobní výdaje – DPP 724 113 

                                            - prádlo, oděv, obuv, ochranné nápoje 7 503 

                                            - nákup materiálu 43 823 

                                            - drobný majetek 3 534 

                                            - elektrická energie 47 336 

                                            - pohonné hmoty 22 653 

                                            - nájemné 11 700 

                                            - nákup služeb 30 603 

                                            - náhrady za použití vlastního nářadí 1 600 

                                            - opravy a udržování 9 521 

                                            - platby daní a poplatků  3 000 

                                            - rekonstrukce budovy pro kom. Techniku v Horních Hbitech 74 130 

                                            - doplatek za nemovitosti čp.1 v H.Hbitech a čp.26 v Jablonné 1 470 000 

                                            - pozemky 193 729 

Nebezpečný odpad 5 030 

Sběr a svoz komunálního odpadu – mzdové náklady, materiál, DDHM, služby 165 565 

Odvoz tříděného komunálního odpadu – plasty, sklo, papír, tetrapak 55 974 

Chráněné části přírody - doměření situace výškopisu a polohopisu Mokřad Jablonná 3 025 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – ost.osobní výdaje, materiál, služby, PHM, opravy 61 086 

Ostatní činnosti související se službami pro obyvat. – dar včelařům a Ochraně fauny ČR 5 000 

Požární ochrana - dobrovolná část – DDHM, materiál, PHM, služby, opravy, cestovné 95 674 

Zastupitelstvo obce – odměny včetně pov. pojištění  822 200 

Volby do PS Parlamentu ČR 26 134 

Činnost místní správy - platy zaměstnanců, ost. osobní výdaje(dohody),vč. povin. pojištění 226 305 

                                    - nákup knih, materiálu 10 395 
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                                 - služby pošt a telekomunikací 15 204 

                                 - ostatní služby a nájemné 21 663 

                                 - elektřina 23 146 

                                 - opravy a udržování 4 368 

                                 - DDHM 39 757 

                                 - programové vybavení 3 299 

                                 - cestovné, pohoštění, transfery neziskovým organizacím 34 385 

                                 - platby daní a poplatků 1 500 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky, úroky z úvěru 15 325 

Pojištění obecního majetku 34 328 

Ostatní finanční operace - vratky a platby DPH, daň z příjmů za obec -69 560 

 
VÝDAJE CELKEM 11 437 273 

 

 

 FINANCOVÁNÍ 

 Na pokrytí schodku rozpočtu byly použity finanční prostředky – úspory z minulých let a dále byl   

 částečně čerpán úvěr od České spořitelny, který se zároveň začal splácet. 

Změna stavu prostředků na bankovních účtech (úspory minulých let) 1 375 055 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (čerpání úvěru České spořitelny) 2 984 136 

Splátky úvěru -858 000 

  FINANCOVÁNÍ CELKEM 3 501 191 

 

 

V roce 2017 byly převedeny finanční prostředky mezi jednotlivými běžnými účty ve výši 

1 600 261,38 Kč.  

 
Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce Jablonná v podrobném členění dle platné rozpočtové skladby je uvedeno ve 

výkazu FIN 2-12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí,  sestaveného  k  31.12.2017  pro  obec Jablonná, který je přílohou závěrečného účtu obce Jablonná.  

 

 
3. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. 

 

Obec obdržela v roce 2017 dotace do svého rozpočtu v celkové výši 2 659 896,00 Kč.  

Rozpis dotací a jejich čerpání je zpracováno v následující tabulce. 

 

Účelový 

znak 

Položka Účel Poskytnuto 

(Kč) 

Vyčerpáno 

(Kč) 

13013 4116 Neinvestiční dotace na mzdy zaměstnanců na VPP 570 657,00 570 657,00 

14004 4116 Neinvestiční dotace na výdaje JSDH 3 661,00 3 661,00 

191 4222 Investiční dotace na splaškovou kanalizace a ČOV 2 000 000,00 2 000 000,00 

98071 4111 Neinvestiční dotace na volby do PS Parlamentu ČR 25 578,00 25 578,00 

  Součet 2 599 896,00 2 599 896,00 

 

Dále obec obdržela neinvestiční dotaci na výkon veřejné správy v rámci souhrnného dotačního vztahu 

ve výši 60 000,00 Kč, která nepodléhá finančnímu vypořádání. 
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4. Obec obdržela dividendy za své akcie České spořitelny, a. s., které vlastní. Jednalo se o dividendy 

za rok 2016 a celkově tyto příjmy činily 12 920,00 Kč. 

 

 

5. Majetek 
 

Obec Jablonná majetek od roku 2011 odepisuje. Jeho stav byl inventarizován ke dni 31. 12. 2017 

fyzickou a dokladovou inventurou, provedenou ve dnech 3. 1. 2018 – 2. 2. 2018 inventarizační komisí. 

Aktiva a pasiva obce Jablonná jsou podrobně uvedena v ROZVAZE (BILANCI) obce Jablonná, 

sestavené ke dni 31. 12. 2017. Rozvaha tvoří přílohu závěrečného účtu. 

 

V roce 2017 získala obec do svého majetku pozemky p. č. 213/22, 204/9 a 213/1 v k. ú. Horní Hbity. 

Dále pozemek p. č. st. 1/2 a část pozemku p. č. 916, které směnila za část pozemku p. č. st. 99, vše 

v k. ú. Jablonná a také části pozemků p. č. 5 a 6 (nově p.č . 671/1 a 671/12), směnou za část pozemku 

p. č. 671/1, vše v k ú. Horní Hbity. 

 

 

6. Kontrola hospodaření  
 

V průběhu roku 2017 byly provedeny řídící kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a vyhlášky 

č. 416/2004 Sb.  

 

Byly provedeny kontroly finančním výborem dne 27. 1. 2017 a 20. 7.2017 a kontrolním výborem dne 

21. 2. 2017 a 2. 11. 2017. 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno na základě žádosti obce Jablonná 

odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje v souladu se zákonem č. 420/2004 

Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí. 

Uskutečnilo se ve dnech 1. 12. 2017 a 26. 4. 2018. 
 

Ze závěru zprávy vyplývá, že nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. 
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jablonná za rok 2017 je součástí závěrečného účtu 

při jeho projednávání v orgánech Obce a její kompletní znění je po dobu vyvěšení tohoto závěrečného 

účtu dostupné na elektronické úřední desce. 

 

 
Vypracoval: 

Ing. David Větrovský – starosta obce 

 

 

Vyvěšeno: ……………………………... 

 

Sejmuto: ………………………………. 

 

 

        Ing. David Větrovský 

                   Starosta 

 

Přílohy: 
 

1. Výkaz Fin 2-12 M 

2. Rozvaha 

3. Příloha účetní závěrky 

4. Výkaz zisku a ztráty 

 
Přílohy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě nebo v elektronické podobě  

na úřední desce: https://www.jablonna.cz/. 


