NAVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA LIBČICE nad
VLTAVOU

Za rok 2017

Závěrečný účet roku 2017

tabulky k plnění rozpočtu
komentář plnění rozpočtu
výsledek hospodaření ZŠ
výsledek hospodaření MŠ
výsledek hospodaření ZUŠ
zpráva o přezkoumání hospodaření

Závěrečný účet je předkládán na základě paragrafu 17 zákona č.250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
Nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu jsou tabulky plnění rozpočtu města Libčice nad Vltavou za
rok 2017 včetně doplňujícího komentáře. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních
operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním a správním odboru
městského úřadu / výkaz FIN 2-12 /.
2/ Účelové fondy
Sociální fond
Město Libčice nad Vltavou vytváří sociální fond, který je tvořen odvodem z hrubých mezd.
Tvorba a čerpání fondu se řídí pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, která jsou uvedena ve
statutu fondu, schváleném zastupitelstvem města dne 18.12.2006.
Tvorba fondu v roce 2017
Zůstatek předcházejících let
Čerpání fondu
z toho
příspěvky na stravné
příspěvky na penzijní připojištění
příspěvky na rekreaci, kulturu,
vzdělání a sport
Stav sociálního fondu k 31.12.2017

400 tis. Kč
131 tis. Kč
449 tis. Kč
188 tis. Kč
42 tis. Kč
219 tis. Kč
82 tis. Kč

Fond rezerv a rozvoje
Usnesením zastupitelstva města byl dne 8.3. 2006 zřízen fond rezerv a rozvoje.
V souladu s § 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly v roce 2006
do tohoto fondu převedeny finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč z přebytku hospodaření z minulých let.
V roce 2006 bylo z fondu čerpáno 1 623 tis. Kč, v roce 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 a 2017 nebyl fond čerpán.
Stav fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2017

368 tis. Kč

3/ Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
Město je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací - základní školy, mateřské školy a základní
umělecké školy.
Základní škole byl z rozpočtu města poskytnut příspěvek na činnost ve výši 2 795 tis. Kč. Rekonstrukce
šaten stála 542 tis. Kč a havarijní oprava kotlů 38 tis. Kč.
Mateřské škole byl z rozpočtu města poskytnut příspěvek na činnost ve výši 1 235 tis. Kč.
Oprava chodníků v areálu včetně nových schodů stála 235 tis. Kč.
Základní umělecké škole byl z rozpočtu města poskytnut příspěvek na činnost ve výši 1000 tis. Kč. Nová
fasáda stála 1887 tis. Kč.
Čerpání rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací je přílohou tohoto dokumentu.

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů
jsou založeny na finančním a správním odboru městského úřadu.
4/ Správa bytového fondu
Správu bytového fondu města zajišťuje od roku 1999 RealSprom Roztoky na základě mandátní smlouvy.
Informace o správě domovního a bytového fondu v majetku města Libčice nad Vltavou včetně účetních
výkazů jsou založeny na městském úřadu.
5/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu města za rok 2017 činily celkem 3297,1 tis. Kč.
Ze státního rozpočtu obdrželo město dotaci na výkon státní správy 1863,2 tis. Kč
Na volby do Poslanecké sněmovny obdrželo město dotaci ze státního rozpočtu 50 tis. Kč
Od Krajského úřadu Středočeského kraje obdrželo město dotaci ve výši 695,5 tis. Kč na poskytování
sociálních služeb v rámci pečovatelské služby.
Od Úřadu práce Praha západ získalo město dotaci v rámci veřejně prospěšných prací v částce 69,7 tis.Kč
a na strategické plánování 618,7 tis.Kč
Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.
6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017
Přezkoumání hospodaření města za rok 2017 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Středočeského
kraje, odbor kontroly, ve dnech 19.10.2017 a 19.4.2018. Obě přezkoumání byla provedena výběrovým
způsobem.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření města Libčice nad Vltavou za rok 2017 podle § 2 a §3 zákona
č.420/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již
byly napraveny.
(§ 10odst. 3písm.a) zákona č.420/2004Sb. v platném znění)
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2017 je přílohou k závěrečnému
účtu města.
V Libčicích nad Vltavou 3.5.2018
Zpracovala: M.Majtenyiová
Vyvěšeno:
/ na úřední desce pevné i elektronické /

Sejmuto:

