Schválený Závěrečný účet Obce Horní Radouň za rok 2016
Rozpočtové příjmy /po konsolidaci/
z toho daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté transfery

4 256 503,15 Kč
3 806 698,17 Kč
352 804,98 Kč
20 000,- Kč
77 000,- Kč

Rozpočtové výdaje /po konsolidaci/
z toho běžné
kapitálové

2 841 441,66 Kč
2 794 759,66 Kč
46 682,- Kč

Přijaté transfery :
Výkon státní správy
Volby

55 000,- Kč
22 000,- Kč

Na zajištění voleb obec vyčerpala částku 14 414,- Kč, rozdíl 7 586,- Kč byl vrácen
KÚ České Budějovice v lednu 2017, na výkon veřejné správy obec vyčerpala
transfer ve výši 55 000,-Kč.
Podrobnější informace k vyúčtování dle jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové
sklady je možno získat na obecním úřadě v úředních hodinách.
Výsledek hospodaření k 31.12.2016:
přebytek ve výši 1 415 061,49 Kč
Přebytek vznikl z důvodu zvýšení daňových příjmů a úsporami hospodaření.
Obec nepřesouvala finanční prostředky.
Zůstatek na BÚ celkem 12 538 303,12 Kč.
V roce 2016 bylo schváleno 11 rozpočtových opatření . V mnoha případech se
jednalo o přesun položek.
Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech činil 1 096 206,- Kč,
(pol. 1111 DPFO: 150 000,- Kč, pol. 1121 DPPO: 700 000,- Kč a u daně z
nemovitostí 100 000,- Kč).
Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem ve výdajích činil 1 096 206,- Kč
( došlo k navýšení u opravy místních komunikací, opěrné zdi ve Starém
Bozděchově, byly rozpočtovány prostředky na nákup pozemku pod školou uskuteční se v roce 2017).
Byla pořízena chladící vitrína za 46 682,- Kč, z majetku byla vyřazena chladící
vitrína v částce 25 000,- Kč.

S Mikroregionem Jindřichohradecko byla uzavřena smlouva o výpůjčce 20 ks
pivních setů za 63 802,20 Kč.
Obec poskytla dar TJ Velká Radouň, spolek na pořádání cyklistických závodů
Radouňské okruhy ve výši 5 000,-Kč
Obec není zadlužena, dluhová služba je nulová. K výkyvům v hospodaření v roce
2016 nedošlo.
Nebyl překročen limit obratu pro stanovení plátcovství DPH.
Přílohy k závěrečnému účtu jsou vyvěšeny na EÚD a je možno do nich nahlédnout
v úředních hodinách na Obecním úřadě v Horní Radouni.

Jaroslava Šelepová
starostka

Přílohy : výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – Fin 2 -12 M
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce H. Radouň
rozvaha a příloha
výkaz zisku
inventarizační zpráva

Vyvěšeno na ÚD a ÚED : 26.4.2017
Sejmuto :

