Závěrečný účet obce za rok 2016
zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových pravidlech k 31.12.2016
Obec Slezské Pavlovice
Obecné údaje
Název : Obec Slezské Pavlovice
Sídlo:
Slezské Pavlovice č. 16, 793 99 Osoblaha
Právní forma : Obec
Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.,
Dle výpisu z registru ekonomických subjektů byla vydána tato oprávnění :
- Všeobecná činnost veřejné správy
IČ : 00 57 60 93
Rozvahový den : 31.12.2016
Účet : běžný účet 1855304389/0800, úvěrový účet 0430201419/0800 vedeny u
České spořitelny Opava a účet u ČNB 94- 410771/0710 veden u ČNB Ostrava.
Zřizované příspěvkové organizace : nejsou zřízeny
Organizační struktura :
- starostka : Bc. Lenka Drozdová (uvolněná)
- místostarosta : Eduard Müller DiS. (neuvolněný)
Kontrolní výbor : počet členů 3
- předseda Tomáš Kotásek
Finanční výbor : počet členů 3
- předseda Věra Rejdová
Obec nemá významný podíl na základním kapitálu obchodních společností.
Obec je členem svazků a sdružení : Mikroregion Osoblažsko, Krnovsko,
Euroregion Praděd.
Úvěr : obec splácí úvěr od České spořitelny Opava měsíčními splátkami ve výši
Kč 29.500,- , konečný termín splatnosti je 20.10.2029 (včetně).
Dotace : v roce 2016 byla obci poskytnuta dotace od ÚP Bruntál 1.419.687,Kč na VPP, na volby 47.090,- Kč, na výkon státní správy 55.000,- Kč, dotace
z MMR 850.624,- Kč na místní komunikace a MSK Ostrava nám poskytl
dotaci ve výši 150.075,- Kč. Obec poskytla dotaci fotbalovému klubu Slezské
Pavlovice ve výši 13.000,- Kč, ČSŽ ve výši 13.000,- Kč, Osoblažskému cechu

20.000,- Kč, MŠ Hlinka 5.000,- Kč, Althaii 30.000,- Kč, Hnutí Duha 5.000,Kč, sdružení JINAK 2.500,- Kč.

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Způsob ocenění :
Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů
souvisejících s pořízením.
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - vlastními náklady nebo
reprodukční cenou, v roce 2016 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní
činností.
Cenné papíry a majetkové účasti : nejsou
Pozemky : v roce 2016 obec prodala pozemek - p. č. 245.
2. Změny způsobu oceňování : v roce 2016 nebyly změny ve způsobu
oceňování.
3. Odpisový plán : Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán
vedený v programu KEO.
4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože
žádné platby v roce 2016 nebyly realizovány v cizí měně.
Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace
1. Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2016: účetní jednotka nevede
pohledávky z obchodního styku, pouze pohledávky za rozpočtové příjmy.
2. Celkové pohledávky po lhůtě splatnosti : 163.513,- Kč.
3. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : nejsou.
4. Závazky z obchodního styku k 31.12.2014 : 13.068,- Kč.
5. Závazky kryté zástavním právem a jiným věcným právem : nejsou.

6. Najatý majetek (finanční leasing) : není.
7. V roce 2016 se uskutečnil projekt Rekonstrukce MK Východní a oprava MK
centrální.
Výsledek hospodaření k 31.12.2016
5. 521.774,00,- Kč

nesplacený úvěr

800.699,23,- Kč

zůstatek na běžném účtu ČS

1.230.773,38,- Kč

zůstatek na účtu ČNB

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace:

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
Třída 8 – financování

SKUTEČNOST
2.860.017,27
1.016.322,41
25.790,00
2.522.475,00
6.886.170,72
514.221,00
975.787,04

UPRAVENÝ
2.869.412,06
1.018.148,56
25.790,00
2.522.475,00
7.708.757,62
1.031.509,00
2.307.441,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 : kontrola byla
provedena 14.2.2017, Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

Zpracovala : Leváková Ivana, účetní
Ve Slezských Pavlovicích dne 21.4.2017
Schválil :

---------------------Bc. Lenka Drozdová
starostka obce

Přílohy jsou k nahlédnutí u účetní OÚ.
FIN, ROZVAHA, PŘÍLOHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
Vyvěšeno : 04.05.2017

Sejmuto : 20.05.2017

