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Závěrečný účet obce Mutějovice za rok 2017
Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 190/2018 závěrečný účet obce Mutějovice
za rok 2017 s výrokem bez výhrad na 23. zasedání zastupitelstva 26. 2. 2018. Rozpočet pro
rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce Mutějovice dne 16. 12. 2016 a byl sestaven jako
přebytkový v objemu příjmů 10.969.000,- Kč a výdajů ve výši 10.720.000,- Kč. Během
rozpočtového roku bylo přijato 20 rozpočtových opatření, které byly schváleny starostou obce
a zastupitelstvem vzaty na vědomí v souladu se zákonem o obcích.
Příjmy obce pro rok 2017 byly tvořeny daňovými, nedaňovými a kapitálovými příjmy,
neinvestičními a investičními dotacemi od Středočeského kraje a úroků. Celkové rozpočtové
příjmy na plán 10.969.000,- Kč k 31. 12. 2017 činily po konsolidaci 14.531.947,- Kč, tzn.
překročení příjmů o 3.562.947,- Kč to je plnění na 132,4 %. Výdaje pro rok 2017 byly
rozpočtovány ve výši 10.720.000,- Kč, plnění po konsolidaci činilo 14.709.129,- Kč, tzn.
překročení výdajů o 3.989.129,- Kč, to je plnění na 137,2 %. Rozpočtové změny byly
schváleny rozpočtovými opatřeními. Podrobné údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů v
plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou. Hospodářský výsledek k 31. 12.
2017 činil 177.181,63 Kč (Financování po konsolidaci).
Obec zajistila přezkoumání svého hospodaření, vedení účetnictví a sestavení účetní
závěrky dle ustanovení § 4 ust. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávních celků a dobrovolných svazků, obcí, za rok 2017 Krajským úřadem
Středočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 1. 8. 2017. Konečné
přezkoumání bylo provedeno dne 6. 2. 2018. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2017 byla předána dne 6. 2. 2018 se závěrečným výrokem – bez výhrad.
Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017 (FIN 2-12), zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce, a o dalších finančních operací, včetně použití fondů
(rozvaha za rok 2017), vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje, obcí, k hospodaření
dalších osob a hospodaření příspěvkových organizací obce Mutějovice (Základní škola
Mutějovice a Mateřská škola Mutějovice), jsou uloženy k nahlédnutí u obecního úřadu
Mutějovice po celou dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.
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Za výkupy pozemků pro stavbu kanalizace a ČOV jsme v roce 2017 vynaložili částku
ve výši 234.850,- Kč. Byla provedena rekonstrukce toalet v MŠ Mutějovice. Rekonstrukce
havarijního stavu vchodu do budovy ZŠ Mutějovice a ŠD Mutějovice, kde bylo ještě nutné
opravit poničené oplocení. Na údržbu a rekonstrukci obecních budov a sběrného dvora, jsme
vyčlenili nemalé prostředky. V hasičském klubu ve Lhotě pod Džbánem bylo upraveno
prostranství za hasičským klubem, včetně opravy komunikace, která vede okolo klubu a DPS.
Za výrobu a instalaci nových vrat na sběrném dvoře částku 48.376,- Kč. Na opravu místních
komunikací bylo poskytnuto z obecního rozpočtu také velmi významná finanční částka
329.156,- Kč.

Pinka Martin
starosta obce
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