
Závěrečný účet obce Bítouchov za období od  

1.1.2016 – 31.12.2016 

 

 

 

(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění platných předpisů). 

Identifikační údaje: 

Název: Obec Bítouchov 

Sídlo:    Bítouchov 10 

PSČ:     294 01 

Okres: Mladá Boleslav 

IČO:     00237477 

Tel.      326781095 

e-mail: bitouchov_ou@seznam.cz 

 

Starosta obce:              Oleg Dohalský 

Místostarosta obce:     Ing. Jiří Nýč 

Složení zastupitelstva obce: 

od 3.11.2014  Dohalský Oleg, Ing. Nýč Jiří, Ing. Badalec Petr, Bechyňová 

Stanislava, Holda Tomáš, MVDr.Ladislav Kilián, Mgr. Vlastimil Michalec 

 

 

 

mailto:bitouchov_ou@seznam.cz


HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.12.2016 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 

    (údaje jsou v tis. Kč) 

  

Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění k  
31. 12. 2016 

% plnění 
k upravenému 

rozpočtu 

Třída 1 - Daňové příjmy 3 480 320  3 800 3 791  99,8 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 92 18  110   51 45,8 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 75 56 131 106 81,1 

Třída 4 - Přijaté dotace a transfery 47 4 010 4 057 4 057 100 

Příjmy celkem  3 694 4 404 8 098 8 005 98,9 

Třída 5 - Běžné výdaje  2 734 3 728 6 462  6 177 95,6 

Třída 6 - Kapitálové výdaje  2 550 846 3 396  3 311 97,5 

Výdaje celkem 5 284 4 574 9 858 9 488 96,2 

Saldo - příjmy/výdaje  1 590  1760   

Financování celkem     1 760  

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích 

v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním 

úřadu u hlavní účetní  (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů, 

výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce, hlavní účetní kniha.) 

Překročení či nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a 

paragrafů jsou  rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění 

rozpočtu. 

 

2) Hospodářská činnost obce  

Obec nevede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: 

- Pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků 

- Vodohospodářská činnost 

- Výnosy z reklam 

 

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv  

( obec nemá ) 

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem 

(obec nemá) 

5) Hospodaření organizací založených městem 

(obec nemá) 



 

6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním 

rozpočtům veřejné úrovně  

 

Dotace do rozpočtu obce na státní správu za rok 2016 činila celkem  

Kč 47 400,--   

           

poskytovatel účel položka rozpočet  čerpání  

KÚSK Dotace na správu  4112 47 400 47 400 

 

 

Rozpočet obce na rok 2016 

- návrh rozpočtu obce Bítouchov byl zveřejněn na úřední desce obce a 

na desce umožňující dálkový přístup od 6.12.2015 do 21.12.2015 

rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.12.2015 

Rozpočtová opatření 

Zastupitelstvo obce schválilo celkem 11 rozpočtových opatření 

 

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. 

 

přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu 

Středočeského kraje  na základě smlouvy mezi objednatelem obcí 

Bítouchov  a zhotovitelem Krajským úřadem pro Středočeský kraj.  

 

Přílohy k závěrečnému účtu: 

1 ) zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly o 

výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

 

Závěr zprávy:   

při přezkoumání hospodaření za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona 

č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly zjištěny tyto  chyby a 

nedostatky. 

 

1.nebyly proúčtovány opravné položky k pohledávkám po lhůtě          

splatnosti u poplatků za TKO 



 

2.  dne 6.12.2016 obec uzavřela smlouvu o nepeněžitém vkladu se 

společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. a současně 

smlouvu o upsání 432 ks akcií této společnosti .V okamžiku uskutečnění 

účetního případu obec o této skutečnosti neúčtovala. 

 

Komentář k rozboru plnění rozpočtu :  

ve schváleném rozpočtu na rok 2016 se počítalo s investiční akcí na 

výstavbu místní komunikace v nové zástavbě ve výši Kč 1 260 000,--

Proinvestováno bylo  Kč 1 795 556,--. Toto navýšení o Kč 535 556,--bylo 

způsobeno vyšší nabídkovou cenou než bylo rozpočtováno.Toto razantní 

přečerpání schváleného rozpočtu muselo být řešeno změnou ve 

financování a to o částku Kč 170 000,--, kterou zastupitelstvo schválilo na 

svém zasedání dne 24.10.2016.K dalšímu překročení schválené částky 

došlo u čekáren v Dolánkách a to z původní částky Kč 450 000,--  na   

Kč658 892,-- .K překročení o Kč 208 892,-- došlo z důvodu víceprací 

způsobených špatným podložím , kde bylo nutné situaci řešit zpevněním 

betonovou plochou. Další investiční akcí bylo veřejné osvětlení v obci 

Dalešice, kde se přečerpalo o Kč 100 595,-- z původních Kč 400 000,-- na 

Kč 500 595,-- Důvodem byly opět vícepráce a to dokončení povrchu 

dešťové kanalizace nezahrnuté do ceny díla. Ve schváleném rozpočtu se 

nepočítalo s žádnou opravou na místní knihovně v Dalešicích. Rozpočet 

jsme museli upravit o částku Kč 19 052,-- na položce údržba a to z důvodu 

havarijního stavu okapů .K výraznějšímu navýšení oproti schválenému 

rozpočtu došlo také v příjmech a to u prodeje pozemků o částku  56 132,-- 

.  

 

 

závěrečný účet za rok 2016 zpracovala:      ………………………………… 

                                                                                     Hradiská Alena 

v Bítouchově dne 8.6. 2017 



 

………………………………………………...                        …………………………………..  

Oleg Dohalský – starosta obce                         Jiří Nýč – místostarosta 

 

 

 

vyvěšeno na elektronické úřední desce  15.6.2016 

zároveň vyvěšeno na pevné úřední desce 

     

 sejmuto:                                                                schváleno: 


