Organizace: Obec Staňkovice, adresa sídla Obecní úřad Staňkovice, Staňkovice č.30, 285 04 Uhlířské
Janovice, okres Kutná Hora
IČO: 00236446, 327 542 212,
e-mail: ous@mujbox.cz, ISDS: dgkb2tk

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2016
Rekapitulace:
Obec Staňkovice hospodařila v roce 2016 podle schválného rozpočtu a 4. rozpočtových opatření,
schválených na veřejných zasedání OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Rozpočtové opatření č.1 ………………………………
schváleno dne 30.03. 2016
Rozpočtové opatření č.2 ………………………………
schváleno dne 29.06. 2016
Rozpočtové opatření č.3 ………………………………
schváleno dne 21.09. 2016
Rozpočtové opatření č.4 ………………………………
schváleno dne 14.12. 2016
Výsledek od počátku roku - skutečnost:
- Celkové příjmy v roce 2016 ………..………………………
- Celkové výdaje v roce 2016 ………..………………………

5,958.073,20 Kč
4,441.686,94 Kč

částka příjmů i výdajů zahrnuje převody mezi vlastními účty ve výši 1,112.156,17Kč a
převody do vlastní pokladny ve výši 87.066,--Kč.

MINULÉ OBDOBÍ k 31.12.2015

BĚŽNÉ OBDOBÍ k 31.12.2016

FINANCOVÁNÍ PO
KONSOLIDACI (součet za třídu 8)

-1,299.656,88 Kč

-1,516.386,28 Kč

ZŮSTATEK BANKOVNÍCH ÚČTŮ

7,004.087,29
=841.284,70
=10.326,62
=1,452.475,97

8,498.432,57
=1,323.035,30
=22.139,22
=2,453.258,05

z toho základní běžný účet u
Komerční banky č.10526161/0100
dotační účet u České národní
banky č.94-5110161/0710
profi spořící účet BONUS u
Komerční banky č. 1078974750287/0100
termínovaný vklad u J&T Banky
č.3001204607/5800
termínovaný vklad u ARTESA
spořitelní družstvo
č.1038106200/2220

Kč
Kč
Kč
Kč

=2,700.000,-- Kč
=2,000.000,-- Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

=2,700.000,-- Kč
=2,000.000,-- Kč

DOTACE:
Z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje byl v roce 2016 poskytnut dle finančního
vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obcí Středočeského kraje příspěvek na výkon státní správy
ve výši ……………………………………………………………………………. 55.000,--Kč
V souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu
ČR, konaných ve dnech 7.-8.10.2016 a 14.-15.10.2016 byla vyúčtována a poskytnuta
prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje částka ……………………. 11.957,--Kč.
Zmíněné finanční prostředky byly beze zbytku využity k jejich účelu.
Součástí závěrečného účtu jsou tyto přílohy:
- ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 - ROZPIS
- Výkaz FIN 2-12 M - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, dle kterého jsou vykázány příjmy/výdaje, financování
po konsolidaci a zůstatek bankovních účtů
-

Výkaz Rozvaha k 31.12.2016, dle

kterého obec vykazuje zejména:

MINULÉ OBDOBÍ k 31.12.2015
AKTIVA, dlouhodobý majetek
v celkové výši
akcie

26,266.652,99 Kč

BĚŽNÉ OBDOBÍ k 31.12.2016

28,073.282,17 Kč

3.262,-- Kč
3.262,-- Kč
72.632,-- Kč
64.165,50 Kč
Závazky
150.425,-- Kč
143.268,-- Kč
Zpráva o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 ze dne 7.12.2016
pohledávky

-

Telefon: +420 327 542 212

Bankovní spojení : Komerční banka –expozitura Uhlířské Janovice č.ú. 10526-161/0100

IČO : 00236446

-

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 ze dne 20.02.2017
Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2016.
Žádost o přezkoumání hospodaření obce Staňkovice za rok 2016

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen ve zkrácené formě na úřední desce na adrese Obecního
úřadu Staňkovice 30, 28504 Uhlířské Janovice od 08.03.2017 do 29.03.2017 a zároveň v plném
znění s přílohami na http://stankovice.com/uredni-deska/ po dobu od 08.03.2017 do 24.03.2017.
Závěrečný účet byl předán k projednání obecnímu zastupitelstvu obce Staňkovice na jeho
veřejném zasedání dne 29.března 2017 a byl schválen v plném znění dle předloženého návrhu.
Toto znění schváleného Závěrečného účtu Obce Staňkovice za rok 2016 bude zveřejněno
stejným způsobem jako uvedený návrh do doby schválení Závěrečného účtu Obce Staňkovice ta
rok 2017. Dokumenty jsou zároveň k nahlédnutí na adrese úřadovny.
Zpracováno a vyvěšeno dne: 05.04.2017

…………………………………
Jiří Štěrba, hospodář obce

……….…………………………….
Jaroslav Zahradníček, starosta obce

Sejmuto dne:…………………………

Ověřili: ………………………………………………….

Telefon: +420 327 542 212

……………………………………….

Bankovní spojení : Komerční banka –expozitura Uhlířské Janovice č.ú. 10526-161/0100

IČO : 00236446

