
Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2016  

 
1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2016 (v tis. Kč): 

                                              
 schválený 

rozpočet 
upravený 
rozpočet 

plnění 
v tis. Kč 

plnění 
v % 

PŘÍJMY:     
Tř. 1 – daňové příjmy 10.795,9 10.795,9 11.768,0  109,00 % 
Tř. 2 – nedaňové příjmy 781,5 867,5 883,1 101,8 % 
Tř. 3 – kapitálové příjmy 1,0 1,0 0 0,00 % 
Tř. 4 – přijaté dotace  687,5 1.656,4 1.635,1 98,7 % 
Celkem příjmy: 12.265,9 13.320,8 14.286,2 107,25 % 
Příjmy po konsolidaci: 12.225,9 13.280,8 14.245,7 107,26 % 
VÝDAJE:     
Tř. 5 – běžné výdaje 11.809,3 13.014,2 10.587,0  81,35 % 
Tř. 6 – kapitálové výdaje 5.936,0 5.786,0 1.977,6 34,18 % 
Celkem výdaje: 17.745,3 18.800,2 12.564,6 66,83 % 
Výdaje po konsolidaci: 17.705,3 18.760,2 12.524,1 66,76 % 
 
SALDO: Příjmy – výdaje:       - 5.479,4          - 5.479,4  + 1.721,6 
Tř. 8 – financování 
 změna stavu  
 peněžních účtů        2.104,4         2.104,4           - 1.104,3  )* 
 přijetí úvěru         4.000,0             4.000,0                        0 
 splátky úvěru        – 625,0          - 625,0               - 625,0 
 ostatní peněžní operace         +  7,7 
 financování celkem       5.479,4          5.479,4           - 1.721,6 
 
 )*  základní běžné účty  - zvýšení stavu o   -   1.078,6  
  Fond rozvoje bydlení  - zvýšení stavu o  -        22,5 
  Sociální fond  - zvýšení stavu o  -          3,2 
 
Příloha: Výkaz FIN 2 – 12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2016 
 

2) Výkaz zisku a ztráty: 
 
Podle výkazu zisku a ztráty dosáhla obec v roce 2016 kladného výsledku hospodaření  - tedy 
zisku ve výši 2.920,5 tisíc korun.  
 
Příloha: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha – výkazy sestavené k 31. 12. 2016 
 

3) Hospodaření s majetkem – inventarizace: 
 

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků proběhla na základě plánu inventur, který 
stanovil starosta obce dne 1. 11. 2016. Inventurní komise neshledaly žádné rozdíly mezi 
účetním a fyzickým stavem majetku, pohledávek a závazků obce. Veškeré pohyby majetku za 
kalendářní rok jsou popsány v dílčích inventurních zprávách a ve zprávě o provedení 
inventury. 
 



Příloha: Zpráva z provedení inventury hmotného a nehmotného majetku, pohledávek  
a závazků obce Chuchelna ke dni 31. 12. 2016, Rozvaha sestavená k 31. 12. 2016, Příloha 
účetní závěrky sestavená k 31. 12. 2016 
 

4) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěru (v Kč): 
 

Účel:                        Výše:              Roční splátka:           Zůstatek:              Splatnost:                  
 opravy komunikací 
 a výstavba chodníků  2.500.000,-         624.976,-   0   31. 12. 2016 
 
 Úvěr byl celý vyčerpán v roce 2012, splácení začalo od 31. 1. 2013.  
 
Přílohy: Výkaz FIN 2 – 12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2016, 
Rozvaha sestavená k 31. 12. 2016 
 

5) Hospodářská činnost obce: 
 
Obec Chuchelna neprovozuje hospodářskou činnost. 
 

6) Tvorba a použití peněžních fondů: 
 

Fond rozvoje bydlení:  Hospodaření fondu se řídilo „Pravidly Obce Chuchelna o tvorbě  
a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Chuchelna“ ze dne 22. 3. 2012, ve 
znění novel z 13. 3. 2014 a z 11. 6. 2015. Příjmy fondu tvoří splátky zápůjček poskytnutých 
v minulých letech, příjmy z úroků z bankovního účtu a příjmy z úroků od občanů. Výdaji 
fondu jsou poskytnuté zápůjčky občanům a poplatky za vedení bankovního účtu. 
 V roce 2016 byla poskytnuta jedna zápůjčka, schválená v roce 2015, ve výši 30.000,- 
korun, jiná smlouva nebyla v roce 2016 uzavřena. Splátky jistin od jednotlivých občanů činily 
za rok 2016 45.464,- Kč, na úrocích od občanů Fond získal 8.144,26 Kč. Stav účtu FRB k 31. 
12. 2016 byl 165.628,85 Kč, stav poskytnutých půjček – čtyřem občanům bylo zapůjčeno 
k 31. 12. 2016 125.400,- Kč, stav fondu je tedy celkem 291.028,85 Kč. Splácení půjček 
probíhá bez problémů. 

Sociální fond:  Tvorba a čerpání se řídí pravidly tvorby a čerpání SF, schválenými 
zastupitelstvem obce Chuchelna dne 27. 9. 2000 a jeho dodatky, a to č. 2 z 29. 9. 2005,  
a dodatek č. 5 dne 15. 9. 2011. Příděl do Fondu činil v roce 2016 40.465,- Kč, čerpání pro 
zaměstnance bylo ve výši 36.090,- Kč. Příjmy fondu tvoří také úroky z účtu a výdaje tvoří  
i náklady na vedení účtu. Zůstatek účtu SF byl k 31. 12. 2016 12.672,79 Kč. Zaměstnancům 
nebyla v průběhu poskytnuta žádná půjčka, žádná nepřešla ani z minulého období. 
 

7) Hospodaření zřízené příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola 
Chuchelna (v Kč): 
 

                                        Hlavní činnost:                    Vedlejší činnost (cizí strávníci): 
Výnosy:   6.107.452,68 Kč    1.004.504,- Kč 
Náklady:   6.200.687,36 Kč    1.004.504,- Kč 
Hospodářský výsledek:    - 93.234,68 Kč       0 
 

Záporný hospodářský výsledek vznikl nápravou chyby z předchozího období, kdy byl chybou 
v účtování HV naopak neoprávněně zvýšen, a to o částku 92.239,- Kč. Faktická ztráta 
hospodaření je tedy pouze 995,68 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 348.079,40 
nebyl v roce 2016 převeden do rezervního fondu.  



FONDY ZŠMŠ: 
Rezervní fond – ze zlepšeného hospodářského výsledku.:              45.865,95 Kč 
Rezervní fond – z ostatních titulů:                  0,- 
Fond reprodukce majetku (investiční): tvorba fondu ve výši odpisů 149.646,68 Kč, čerpání 
fondu na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 77.114,51 Kč, stav fondu je 529.848,17 
Kč.   
FKSP: Tvorba fondu činila 56.106,- Kč, čerpání ve výši 30.435,- Kč, stav fondu 41.828,24 
Kč.  
 
ZŠMŠ zaúčtovala do výnosů příspěvek na činnost v celkové výši 6.092.541,- Kč, z toho 
příspěvek od obce činil 1.440.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu prostřednictvím 
Libereckého kraje 4.652.541,- Kč.  
 

Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Zpráva o provedení inventury 
– vše sestavené k 31. 12. 2016 

 
8) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům 

veřejné úrovně: 
 
Přijaté transfery – v Kč: 

Poskytovatel ÚZ Účel 
Rozpočet 

(upravený) 
Čerpání % 

Úřad práce 13013 Veřejně prospěšné práce – 
operační program 
Zaměstnanost 

561.212,- 561.212,- 100 

Stát. rozpočet 98193 Volby do zastupitelstva kraje 28.318,73 28.318,73 100 
KÚLK  Souhrnný dotační vztah se SR 177.200,- 177.200,- 100 
KÚLK  Oprava plotu ZŠMŠ 150.000,- 135.000,- 90 * 
KÚLK  Oprava cesty Hromovky  300.000,- 300.000,- 100 
KÚLK  Oprava cesty pod lyžařským 

areálem (Německé) 
198.711,- 205.200,- 103,25 

** 
KÚLK  Vybavení jednotky SDH 12.000,- 12.000,- 100 
KÚLK  Rekonstrukce garáže SDH 133.000,- 119.700,- 90 * 
MZe ČR 29331 Oprava kříže – hřbitov Lhota 56.000,- 56.000,- 100 
Převod do SF  Konsolidační položka 40.000,- 40.465,- 104,2 

*zálohy ve výši 90%, zbylých 10 % bylo v obou případech doplaceno v r. 2017  
**záloha ve výši 90% dle žádosti, rozpočet upraven dle skutečných nákladů na akci, 
nevyčerpaná část dotace vrácena Libereckému kraji v roce 2017 v rámci finančního 
vypořádání  

 
Poskytnuté transfery – v Kč: 
Příjemce Účel Rozpočet 

(upravený) 
Čerpání % 

Město Semily správní činnosti 6.800,- 6.800,- 100 
Liberecký kraj dopravní obslužnost 88.020,- 88.020,- 100 
Mikroregion Kozákov příspěvek na opravu cesty  382.050,- 355.472,- 93,04 * 
Mikroregion Kozákov členský příspěvek 20.991,- 20.991,- 100 
Mikroregion Český ráj turistické autobusy 6.000,- 6.000,- 100 
Euroregion Nisa členský příspěvek 4.890,- 4.890,- 100 

*transfer byl poskytnut ve výši skutečných nákladů na akci  



9) Přehled poskytnutých dotací spolkům v roce 2016: 
  

TJ Sokol Chuchelna  14.000,-   uspořádání kulturní akce, zřízení 
sprchového koutu v sokolovně 

Myslivecké sdružení Slap Chuchelna 20.000,- léčivo a krmivo pro zvěř, materiál 
na stavbu mysliveckých zařízení, 
bažantí zvěř, pachové ohradníky 

SDH Chuchelna 21.000,-   uspořádání kulturní akce, 
tábor pro děti, uspořádání dětské 
hasičské soutěže „O dráčka 
Soptíka“ 

Český rybářský svaz Semily 14.992,-   zateplení obslužné budovy, 
oprava mostku a cesty – vše  
u rybníka Rosnička v Chuchelně  

OS Motorsport Chuchelna 30.000,-   sportovní oblečení členů  
Centrum pro zdravotně postižené Semily 1.500,- na činnost 
Sjednocená organizace nevidomých  
a slabozrakých Semily 

1.000,- na činnost 

OS Přátelé festivalu Jazz pod Kozákovem 2.000,- na uspořádání festivalu 
TJ Sokol Chuchelna  22.000,- uspořádání kulturní akce, 

vestavěná skříňka na náčiní,  
ozvučovací aparatura 

Svaz měst a obcí ČR   3.960,40 členský příspěvek 
CELKEM 106.380,40  

             
10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016: 

 
Kontrolu provedl odbor kontroly krajského úřadu Libereckého kraje – Mgr. Alena Vrbová. 
 
ZÁVĚR KONTROLY:   
A) výsledek dílčích přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
B) plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech – nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky  
C) závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016 – I. nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
 II. nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na 

hospodaření územního celku v budoucnosti 
 III. poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  2,14 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku             5,05 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC   0,38 %  

 
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Chuchelna 
 
S celým obsahem závěrečného účtu je možné seznámit se v kanceláři Obecního úřadu 
Chuchelna v úředních dnech. 
 

 

Usnesení zastupitelstva obce Chuchelna č. Z/18/2017 z 15. 6. 2017: „Zastupitelstvo obce 
Chuchelna schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.“  
 


