ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁLOVA LHOTA
ZA ROK 2017

Závěrečný účet Obce Králova Lhota (IČ: 00275000) za rok 2017
obsahuje:
1) Rozvahu za prosinec 2017
2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin. 2-12 za prosinec 2017
3) Přehled o čerpání dotací (přijaté, čerpání a vratky) za rok 2017
4) Pohyby majetku za rok 2017
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Všechny výše uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě
Králova Lhota v úředních dnech (každou středu od 19.00 do 21.30 hodin) a bod
č. 5) na www.kralovalhota.cz.

Závěrečný účet Obce Králova Lhota bude projednán zastupitelstvem obce dne
21. 6. 2018

Vyvěšeno na úřední desce: dne:

1. 6. 2018

Sejmuto z úřední desky dne:

21. 6. 2018

Starosta obce:
Jiří Novák v.r.

Závěrečný účet Obce Králova Lhota
za rok 2017
podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017:
Příjmy:

schválený rozpočet

daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté dotace

2.526.700,376.600,0,57.800,-

2.916.560,377.350,0,890.510,-

Celkem

2.961.100,-

4.184.420,-

běžné
kapitálové

2.738.500,162.600,-

3.413.160,185.980,-

Celkem

2.901.100,-

3.599.140,-

upravený rozpočet a skutečnost

Výdaje

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou č. 1 – FIN 2-12M za
období 12/2017. V roce 2017 bylo plnění daňových příjmů opět výrazně vyšší, než
předpokládal schválený rozpočet, který vycházel ze skutečnosti roku 2016.
Nedaňové příjmy byly ve výši očekávané schváleným rozpočetem, který vycházel ze
skutečnosti z roku 2016. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl financován částečně
z dotačních příspěvků a částečně z přebytku z minulého roku.
Součástí příjmů byly také dotace přijaté v roce 2017. Jednalo se o dotaci od
Krajského úřadu ve výši 57.800 Kč na činnost obecního úřadu. Dále byly poskytnuty
dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 235.252,- Kč. Dále obec
obdržela dotaci na demolici budovy č. p. 53 v rámci program Demolice budov
v sociálně vyloučených lokalitách od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 578.988,Kč.
Nejvýraznější stavební akcí roku 2017 byla demolice budovy č. p. 53, jejíž celkové
náklady činily 723.736,- Kč. Tato akce byla spolufinancovaná Ministerstvem pro
místní rozvoj a z vlastních zdrojů obce. Záměrem obce rozšířit areál hřiště, čímž
dojde k jeho propojení s kovárnou. Také se pokračovalo v opravách kovárny, nová
společenská místnost (klubovna) bude otevřena během roku 2018. Co se týká další

stavebních záměrů, tak byla po několikáté podána žádost o dotaci ze SFDI na
výstavbu chodníků v západní části obce. Tentokráte byla žádost úspěšná a dotace
byla obci přidělena. V roce 2017 proběhlo výběrové řízení a v roce 2018 bude projekt
realizován.
V závěru roku 2017 byly podány žádosti o dotační příspěvek od Ministerstva pro
místní rozvoj a od Králové hradeckého kraje, obě na pořízení nového územního
plánu obce. Obě dotace byly v dubnu 2018 schváleny a lze je čerpat souběžně
Dalšími menšími akcemi bylo prořezání lip před kostelem a vykácení starých tújí za
pomníkem padlých. Na podzim byla vydaná nová pohlednice obce.
Významnou kulturní akcí v roce 2017 bylo 10. výročí spolupráce s partnerskou obcí
Králova Lehota – SR, kterou navštívili zástupci Královy Lhoty ve složení starosta
obce Jiří Novák, kronikářka a knihovnice Vlasta Mrštilová, účetní Dagmar Hrubá a
pan Tibor Platinský. Mezi další kulturní akci zajisté patřila účast naší obce na 37.
srazu Lhot a Lehot ve Lhotce pod Ondřejníkem. Další větší kulturní akcí byl zájezd
do pivovaru Svijany a Prachovských skal pořádaný ve spolupráci s SDH Králova
Lhota a již tradiční nohejbalový turnaj. Dále se konaly kulturní akce – obecní ples,
pálení čarodějnic, pouťová zábava, dětský den na začátku prázdnin, vánoční koncert
a různé brigády – organizované a financované z prostředků obce. Celkem obec
vynaložila v roce 2017 na kulturní akce částku ve výši 154.670,- Kč.
2. Zůstatky na bankovním účtu a v pokladně ke dni 31. 12. 2017
Obec vede běžný účet u České spořitelny a.s. Náchod č. 1183662369/0800
Zůstatek:
1.032.481,15 Kč
Účet u České národní banky v Hradci Králové č. účtu 94-1713571/0710 se zůstatkem
Kč
174.536,98 Kč
Pokladna
0,- Kč
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a
rozpočtům veřejné úrovně
neinvestiční transfer ze st. rozpočtu (pol. 4112) – nepodléhá vyúčtování
- příspěvek na výkon státní správy
57.800,- Kč
ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím (5229)
- SMO a DSO – členský příspěvek

2.600,- Kč

4. Inventarizace majetku, materiálových zásob a závazků:
Stav majetku k 31. 12. 2017
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)

197.652,- Kč
43.792,- Kč
153.860,- Kč

ostatním

Dlouhodobý hmotný majetek
- stavby (021)
- pozemky (031)
- samostatné movité věci (022)
- drobný DHM (028)
- nedokončený DHM (042)

14.241.703,93 Kč
11.412.831,96 Kč
959.374,32 Kč
587.445,90 Kč
1.171.387,75 Kč
110.664,00 Kč

Finanční majetek (069- akcie)

181.000 Kč

Oběžná aktiva
- zásoby
- Krátkodobé pohledávky
- Běžné účty

1.335.732,19 Kč
0,- Kč
128.714,06,- Kč
1.207.018,13Kč

Aktiva celkem

15.956.088,12 Kč

5. Závazky
Obec ke dni 31. 12. 2017 měla neuhrazené faktury:
Celkem
6

0,- Kč

Pohledávky
0,- Kč

7. Prodej a pronájem nemovitého majetku:
V roce 2017 byla koupena tato nemovitost (cesta):
 pozemek parc. č. 3204, o výměře 1.433 m2, trvalý travní porost,
V roce 2017 byla prodaná tato nemovitost:
 pozemek parc. č. 276/13, o výměře 67 m2, ostatní plocha
8. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Králova Lhota za rok 2017
Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno auditorskou
společností AKONT AUDIT s.r.o., Týniště nad Orlicí dne 22 1. 2018. Při
kontrole byly zjištěny drobné nedostatky, které byly odstraněny v průběhu
kontroly. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby,
nedostatky, ani rizika. S ohledem na výsledek přezkoumání hospodaření
navrhuje obec přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo obce Králova Lhota schvaluje závěrečný účet obce a vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2017 bez výhrady.

V Králově Lhotě dne 31. 5. 2018

Zpracovala: Mgr. Klára Malá

Jiří Novák, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto:

1. 6. 2018
21. 6. 2018

