Závěrečný účet Obce Níhov za rok 2016
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
Obec Níhov návrh na závěrečný účet obce za rok 2016
1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2016 (Výkaz FIN 2-12)
Rozpočet a jeho plnění

schválený

upravený

Příjmy celkem po konsolidaci
2760000,-Z toho: daňové
2021000,-Nedaňové
684000,-Kapitálové
0,-Přijaté transfery po konsolidaci 55000,-Výdaje celkem po konsolidaci
2138000,-Z toho: běžné po konsolidaci
2060000,-Kapitálové
78000,-Saldo příjmů a výdajů
-622200,--

4653000,-3029100,-820800,-3000,-800100,-4332600,-3875200,-457400,--320400,--

Účetní výsledek hospodaření k 31.12.2016 po zdanění-zisk
Hospodářská činnost obce – provozování vodovodu a kanalizace
Výsledek hospodaření k 31.12.2016-zisk

skutečnost v Kč
4485900,86
2993289,56
703606,30
3000,-786005,-3169899,86
3046922,53
122977,33
-1316001,00
1582548,70 Kč
58142,88 Kč

Zůstatky na účtech k 31.12.2016 v Kč
231 0100 ZBÚ u Komerční banky
231 0200 dotace ČNB
231 0300 spořící účet u KB
241 0100 BÚ HČ u Poštovní spořitelny
261 0000 pokladna HČ
261 0100 pokladna

3236617,94 Kč
9386,28 Kč
5003196,21 Kč
137536,82 Kč
305,00 Kč
11583,00 Kč

Rozpočet obce na rok 2016
Rozpočet obce Níhov na rok 2016 byl vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu v Níhově ode dne 23.11.2015
do dne 10.12.2015. Ve stejném termínu byl vyvěšen i na elektronické úřední desce na adrese
http://www.nihov.cz
Schváleno v zastupitelstvu obce dne 11.12.2015 usnesením č. 5
Příjmy
Výdaje
Financování

tis. Kč
2.760,0
2 138,0
622,0

Rozpočtová opatření č. 1-11 byla projednána a schválena v zastupitelstvu obce a jsou zaznamenána v evidenci
rozpočtových opatření.

Celková výše rozpočtových opatření činila:

tis. Kč

Příjmy
Výdaje
Financování

1893,0
2194,6
-301,6

2) Hospodaření s majetkem
Inventarizace majetku
Inventarizace byla provedena na základě Plánu inventur na rok 2016 ze dne 20.10.2016 k rozvahovému dni
31.12.2016 a byla řádně podložena inventarizačními soupisy majetku.
Byla provedena dokladová inventarizace účtů včetně soupisu pohledávek, závazků, rozestavěnosti a
podrozvahových účtů. Bylo provedeno porovnání fyzického stavu se stavem účetním. Rozdíly nebyly zjištěny.
Výsledky inventarizace byly projednány v zastupitelstvu obce dne 27.1.2017.

Pohyby dlouhodobého majetku v Kč
Stav k 1.1.2016
64296161,54

přírůstky
14504528,07

úbytky
19227,00

stav k 31.12.2016
78781462,61

Významné akce v roce 2016:
Oprava Mateřské školy Níhov –
Kč 437859,55
Kaple Níhov – oprava
Kč 377107,-Pořízení Rider 316 Ts AWD a příslušenství Kč 196240,-Zpevnění polní cesty C3 .
Kč 13646502,-- - bezúplatný převod majetku
Rozestavěné akce 2016:
Z roku 2016 nejsou žádné rozestavěné akce. Je vydáno stavební povolení na přístavbu KD a hasičské zbrojnice.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 31.1.2017.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Níhov za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a
rozpočtům krajů a dotace poskytnuté
Kč
NI př. Transfery ze všeob. pokladní správy (pol. 4111)
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV (pol. 4112)
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR (pol. 4116)
NI transfery od krajů (pol. 4122)
Invest. přijaté transfery od krajů (pol. 4222)
Hnutí DUHA NI dotace (pol. 5223)

Účelové dotace - přijaté

24000,-55000,-507005,-100000,-100000,-6000,--

poskytnuto čerpáno Kč

ÚZ 13013 Aktivní politika zaměstnanosti
243031,-Pohledávka ve výši Kč 14000,-- uhrazena úřadem práce dne 10.1.2017
ÚZ 00311 Oprava MŠ Níhov
200000,-ÚZ 17027 Kaple Níhov-oprava
263974,--

Přehled vydaných konsolidací:
5321 Město Tišnov-veřejnoprávní smlouva
5321 Město Tišnov-příspěvek na sociální služby
5329 DSO Tišnovsko
5345 Převody vlastním rozp. fondům

257031,-200000,-263974,--

Kč
2750,-13104,71
2170,-334000,--

5) Hospodaření příspěvkových organizací
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Níhov.
Výnosy celkem:
1169379,16 Kč
- z toho příspěvek obce
100000,-- Kč
Náklady celkem:
1169379,16 Kč
Hospodářský výsledek :
0 Kč
Bylo provedeno namátkové ověření věcné a formální správnosti účetnictví a účetních výkazů, průkaznosti
účetnictví a správnosti vykázaného výsledku hospodaření dne 20.1.2017.
Obec Níhov je společníkem v Lesním družstvu svazu obcí, s.r.o., Březské 46, 594 55 Osová Bítýška,
IČ 63487977 s vkladem 32.000,--. Výše podílu činí 83/519.
Výsledek hospodaření za rok 2016 ztráta
- 1478 tis. Kč

Obec Níhov je členem Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko a MAS Brána Vysočiny

6) tvorba a použití peněžních fondů
Obec Níhov nemá zřízeny peněžní fondy, sdružené prostředky ani zástavní práva.

7) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2016
Poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvky v Kč
5222 6171 Spolek pro obnovu venkova
5229 6171 MAS brána Vysočiny
5223 6171 Hnutí DUHA

2000,-2170,-6000,--

8) Úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci
Obec Níhov nemá k 31.12.2016 žádný úvěr, půjčku ani návratnou finanční výpomoc
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Výkaz FIN 2-12
tabulky SZÚ
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit na elektronické úřední desce na adrese
http://www.nihov.cz nebo v kanceláři Obecního úřadu v Níhově ve dnech
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Josef Klíma
starosta obce Níhov

Vyvěšeno: 3.4.2017
Sňato:
21.4.2017

Na el. úřední desce vyvěšeno: 3.4.2017
sňato: 21.4.2017

Závěrečný účet byl bez připomínek občanů schválen zastupitelstvem dne 21.4.2017
usnesení č. 4 a to: bez výhrad

Schválený Závěrečný účet obce Níhov byl vyvěšen na el. úřední desce dne 28.4.2017 a současně bylo vyvěšeno
oznámení o jeho zveřejnění v elektronické podobě a přístupnosti na úřední desce obce.

……………………………………………
Marie Klímová, správce rozpočtu a účetní

…………………….
Josef Klíma, starosta

