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Komentář k závěrečnému účtu Obce Jindřichov za rok 2016
Zastupitelstvo obce Jindřichov schválilo rozpočet obce na rok 2016 na svém IX. zasedání dne
16.12.2015, tudíž hospodaření probíhalo od počátku roku dle schváleného rozpočtu a
následně prováděných rozpočtových opatření.
Stav finančních prostředků Obce ke dni 1.1.2016 byl na ZBÚ vedeném u KB 1.924.600,08
Kč, na ZBÚ vedeném u ČNB 115,77 Kč, na účtu hospodářské činnosti vedeném u ČS a.s.
268.131,71 Kč, v pokladně rozpočtového hospodaření byl stav 8.747,- Kč a v pokladně
hospodářské činnosti bylo 15.361,- Kč.
Ke konci účetního období, tedy k 31.12.2016 bylo na ZBÚ u KB 4.519.052,59 Kč, na ZBÚ u
ČNB 144,27 Kč, u ČS a.s. 664.485,10 Kč, v pokladně rozpočtového hospodaření 7.650,- Kč
a v pokladně hosp. činnosti 7.928,- Kč.
Obec spravovala do 30.3.2016 účet cizích prostředků, na kterém byla složena kauce
nájemného na pohostinství, ta činila včetně úroků k 30.3.2016 10.551,07 Kč. Tato částka byla
vrácena po ukončení nájmu nájemci.
Dotace, které Obec Jindřichov přijala v roce 2016, byly vedeny v příjmech i výdajích oddělně,
aby bylo přehledné jejich použití. Použití dotací bylo včas poskytovatelům vyúčtováno.
Obec Jindřichov během roku 2016 ze svého rozpočtu poskytla příspěvky a finanční dary, kdy
největším byl příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci ve výši 450.000,- Kč.
Ostatní byly dary ve výši max. do 6.000,-Kč v jednotlivém případě nevýdělečným
organizacím.
Obec za rok 2016 vykázala také investiční činnost. Investiční výdaje měla obec na dokončení
projektu Jindřichov – kanalizace a ČOV. Akce byla projekčně zahájena již v roce 2010,
výdaje byly hrazeny především dotací SFŽP a FS.
Z obdržených neinvestičních dotací pořídila obec další vybavení své Jednotky požární
ochrany; dotačními prostředky byly hrazeny také výdaje na volby do krajského zastupitelstva;
rovněž především z dotací byly hrazeny výdaje na zaměstnávání pracovníků na veřejně
prospěšné práce. Za podpory dotace MMR byly opraveny některé úseky místních
komunikací; z POV Olomouckého kraje byly opraveny záchody a kuchyň obecního sálu.
Hospodaření obce bylo v roce 2016 kontrolováno prostřednictvím kontrolního výboru, a
v rámci předběžné, průběžné a následné veřejnosprávní kontroly bylo zajišťováno příkazcem
operace, hlavní účetní a správcem rozpočtu. Kontrola hospodaření vlastní příspěvkové
organizace byla zajišťována komisí ustanovenou starostou.
O provedení kontroly hospodaření požádala Obec Jindřichov v řádném termínu Krajský úřad
Olomouckého kraje. Zpráva o provedené kontrole hospodaření je součástí závěrečného účtu.
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Inventarizace veškerého majetku a závazků byla v roce 2016 provedena k 31.12. Dílčí
inventarizační komise prováděly jednotlivé inventury dle stanoveného harmonogramu.
Majetek navržený inventarizačními komisemi k vyřazení byl odúčtován ještě v účetnictví
roku 2016. Nesrovnalosti zjištěny nebyly. Obec na konci roku využila možnosti neodvádění
konečného stavu hotovosti rozpočtové pokladny do banky, ale dle pokynu krajského úřadu
došlo pouze k jeho přeúčtování na patřičnou položku. Z té bude částka přeúčtována opět na
položku zálohy pokladny ke dni 1.1.2017.
Závěrečný účet obce za rok 2016 a účetní závěrka obce i příspěvkové organizace za 2016
budou v zákonné lhůtě zastupitelstvem obce Jindřichov projednány a schváleny.

V Jindřichově, dne 3.5.2017,

zpracovala: J.Biskupová

