Závěrečný účet obce za rok 2016
( dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění platných předpisů)
l/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
( údaje jsou v tis. Kč.)

Schválený rozpočet

Plnění k 31.12.2016

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace, neinv.transfer

6 496,1
1 246,3
0,0
104,8

6 592,2
1 159,3
55,0
306,0

Příjmy celkem

7 847,2

8 112,5

Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje

5 147,2
2 700,0

4 792,5
2 970,7

Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje

7 847,2
0

7 763,2
349,3

Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých let

Financování celkem
Zdroje na běžném účtu (po finančním vypořádání)
ke dni 31. 12. 2016:

- 349,3
9 610 204,91 Kč.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní úřadu
( výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
II/ Hospodářská činnost obce

Obec nevede hospodářskou činnost. Výsledek příjmů ke zdanění činí 670 290,- Kč.
III/ Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Výsledek hospodaření MŠ Sázava za rok 2016 byl 26.049,81 Kč. Roční účetní
uzávěrky příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou
založeny na obecním úřadu.

IV/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním

rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem
Název akce
Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu

306 000,- Kč.
Přidělená dotace

Souhrnný dotační vztah Pa kraj.– příspěvek na školství, na výkon státní správy 104.800,Příspěvek na volby do zastup.Pa kraje a senátu PČR
31.900,Ministerstvo zemědělství – udržování a obnova kultur.dědictví venkova
69.300,Konsolidační položky v rámci kraje
Pardub.kraj POV
Oprava veřejného prostranství ve středu obce

100.000,-

Dotace byly řádně vyúčtovány.
V/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického
kraje dne 11. 5. 2017 na základě Žádosti o přezkoumání hospodaření územního
samosprávného celku – obce Sázava ze dne 18. 3. 2016.
Výsledek přezkoumání:
Při přezkoumání hospodaření obce Sázava za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona
č.420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je
přílohou k závěrečnému účtu (k nahlédnutí na OÚ).
V Sázavě dne 12. 5. 2017

