
Závěrečný účet obce Buková u Příbramě za rok 2017 
(dle zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,§17) 

 
Zpracovala: Alena Bálková, účetní obce 
 
Vyvěšeno (i v elektronické podobě) dne: 9. května 2018 
 
Sejmuto               dne:  25. května 2018 
 
Projednáno v zastupitelstvu obce Buková dne:    
 
Údaje o organizaci:  
 
identifikační číslo:  00242012 
název:    OBEC Buková u Příbramě 
ulice,čp.  109 
obec:   Buková u Příbramě 
PSČ,pošta:  262 23 Jince 
 
Kontaktní údaje: 
telefon:  723 243 267 
e-mail:   obecbukovaupribrame@seznam.cz 
webové stránky: www.bukova.net 
 
Obsah závěrečného účtu: 

1. Zůstatky finančních prostředků na účtech obce 
2. Rozpočet a rozpočtová opatření 
3. Výsledky hospodaření za rok 2017 
4. Přehled o finančním vypořádání – dotace 
5. Inventarizace 
6. Přezkoumání hospodaření  

 
 
1. Zůstatky finančních prostředků na účtech obce: 
 
Základní běžný účet č. 13223211/0100 u Komerční banky, a.s.Praha, pobočka Příbram 

Stav k 1.1.2017          1 236 634,45 Kč        Stav k 31.12.2017   2 257 680,81 Kč       
 
 
Běžný účet č. 51-1919850267/0100 u Komerční banky, a.s. Praha, pobočka Příbram 

Stav k 1.1.2017          115 253,43 Kč        Stav k 31.12.2017       104 700,20 Kč 
 
 
Běžný účet  č. 94-10110211/0710 u České národní banky, a.s. Praha 

Stav k 1.1.2017           87 897,31 Kč         Stav k 31.12.2017            158 857,51 Kč 
 
 
 
 
 



2. Rozpočet a rozpočtová opatření: 
 
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl vyvěšen na úřední desce (i v elektronické podobě) OÚ Buková dne 
8.2.2017, sejmut 24.2.2018. Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce Buková dne 8.3.2017 jako  
přebytkový - na straně příjmů ve výši 4 140 000,- Kč 
                   - na straně výdajů ve výši 3 555 000,- Kč.  
 
 
Bylo provedeno celkem pět rozpočtových opatření: 
 
č. 1 – schváleno zastupitelstvem dne 5.4.2017 
č. 2 – schváleno zastupitelstvem dne 24.1.2018 
 
 
Zprávy z kontrol Finančního a Kontrolního výboru za rok 2017: 
 
Finanční výbor  dne 9.8.2017, 1.2.2018 
Kontrolní výbor dne 4.7.2017, 17.1.2018 
 
 
3. Výsledky hospodaření v roce 2017  
 
Konečný rozpočet po těchto rozpočtových změnách: 
v Kč 
 

I. Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
1. Daňové příjmy 3 493 000,00 Kč 4 358 080,00 Kč 
2. Nedaňové příjmy 549 000,00 Kč 538 440,00 Kč 
3. Kapitálové příjmy 98 000,00 Kč 0,00 Kč 
4. Přijaté dotace  64 750,00 Kč 
Příjmy celkem 4 140 000,00 Kč 4 961 270,00 Kč 

 
 

II. Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
5. Běžné výdaje 1 955 000,00 Kč 1 811 540,00 Kč 
6. Kapitálové výdaje 1 600 000,00 Kč 2 068 340,00 Kč 
Výdaje celkem 3 555 000,00 Kč 3 879 880,00 Kč 

 
Rozpočet pro rok 2017 byl po úpravách přebytkový ve výši 1 081 390,- Kč. 
 
Výkaz zisků a ztrát 
Náklady  2 522 834,40 
Výnosy   5 372 281,41 
Zisk              2 849 447,01 
 
Podrobný rozpis příjmů a výdajů je rozepsán dle rozpočtové skladby ve výkazu Fin 2-12M 
k 31.12.2017 a podrobný rozpis nákladů a výnosů je rozepsán ve Výkazu zisků a ztrát k 31.12.2017, 
které jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚ Buková u Příbramě nebo v elektronické podobě na 
www.bukova.net a jsou nedílnou součástí tohoto Závěrečného účtu. 
 
 
Komentář k výsledku hospodaření: 



Rozdíl mezi náklady a výnosy přestavuje zisk ve výši 2 849 447,01 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
včetně financování představuje přebytek hospodaření ve výši 1 081 390,- Kč. 
K rozdílu mezi Výkazem zisku a ztrát a rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výkazu Fin 2-12M 
dochází tím, že ve Výkazu zisku a ztrát je účtováno o nákladech a výdajích včetně časové 
souvislosti s daným rokem (včetně dohadných položek) u Výkazu FIN 2-12M se jedná o skutečné 
příjmy a výdaje finančních prostředků v daném kalendářním roce!!! 
Obec Buková u Příbramě hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017. V oblasti 
příjmů se oproti schválenému rozpočtu zvýšily pouze daňové příjmy. Z důvodu  vyšších částek, 
které nám byly zasílány v průběhu roku 2017.  
V oblasti výdajů jsme měli nejvyšší náklady na vybudování nových asfaltových povrchů na 
místních komunikacích v celkové výši 1 260 923,02 Kč. Technicky se zhodnotila místní 
komunikace č. 525/1 v celkové výši 638 801,- Kč na této komunikaci byl vybudován nový asfalt. 
Úplně nová místní komunikace byla vybudována na pozemku č. 85/74,85,79 v celkové výši  
622 122,02 Kč. Na této komunikaci byl vybudován nový asfaltový povrch. Dále byly provedeny 
opravy stávajících místních komunikací v celkové výši 232 001 Kč. Výdaje na rozšíření splaškové 
kanalizace II.a III.etapa za rok 2017 byly 873 679,- Kč. Jinak obec neměla v roce 2017 žádné jiné 
výrazné příjmy ani výdaje oproti schválenému rozpočtu, které by výrazně ovlivnily hospodaření 
obce.  
Dále jsou v nákladech za rok 2017 zaúčtovány odpisy, ale nejedná se o výdaj peněz pouze 
zaúčtování do nákladů. Celkové odpisy z majetku za rok 2017, které jsou zaúčtovány do nákladů 
činí 724 742,-Kč. Zbylý rozdíl mezi Výsledovkou a vlastními výdaji je způsoben časovým 
rozlišováním nákladů a výnosů. 
 
 
 4. Přehled o finančním vypořádání se státním rozpočtem – přijaté dotace: 
 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 64 754,- Kč.  Rozpis přijatých dotací a jejich 
čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtované. 
 

Pol. ÚZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 
4111 98071 Volby do Poslanecké sněmovny 18 226,00 11 654,00 6 572,00 Kč 
4112  Dotace na státní správu 53 100,00 53 100,00  
      
      
      
  Celkem  71 326,00 Kč 64 754,00 Kč  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Inventarizace: 
 
Usnesením zastupitelstva obce Buková byla nařízena ke dni 31.12.2017 inventarizace majetku, 
pohledávek a závazků obce Buková a byla jmenována inventarizační komise ve složení: 
 

Předseda: Ing. Hadt František 
Člen: Bc. Vospělová Zuzana 

Člen: Janota Miroslav 
Člen: Batulka Josef 

Dokladová inventura: Bálková Alena 
 

Účet 018 Drobný dl.nehmotný majetek 27 810,- Kč 
Účet 019 Ostatní dl.nehmotný majetek 357 702,90- Kč 
Účet 021 Stavby 39 130 650,10 Kč 
Účet 022 Samostatné věci a soubory 3 173 475,44 Kč 
Účet 028 Drobný dl.hmotný majetek 491 748,83 Kč 
Účet 031 Pozemky 1 499 818,61 Kč 
Účet 042 Nedokončený dl.hmotný maj. 5 034 173,74 Kč 
Celkem  49 715 379,62 Kč 

 
6. Přezkoumání hospodaření: 
 
Auditorská společnost A+D HELP, spol.s.r.o. provedla ve dnech 14.3.2017,15.3.2018 a 19.3.2018 
přezkoumání hospodaření obce Buková u Příbramě za rok 2017 na základě zákona č. 420/2004 Sb. 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí s tímto 
závěrem: 
 
Při přezkoumání hospodaření územního celku obce Buková u Příbramě za rok 2017 jsme 
nezjistili žádné chyby a nedostatky. 
 
Rizika dle zákona č. 420/2004 Sb. nebyla identifikována. 
 
Doplňující údaje 
 

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,24% 
Podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,47% 
Podíl hodnoty zástav na celkovém majetku územního celku 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Buková u Příbramě za účetní období roku 2017 
byla vyvěšena na úřední desce OÚ Buková dne 9. května 2018 a sejmuta dne 25. května 2018. Byla 
projednána a schválena v zastupitelstvu obce Buková u Příbramě dne …..................  společně se 
Závěrečným účtem obce za rok 2017 –  
Dále zastupitelstvo obce Buková u Příbramě schválilo účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2017 
a dále schválilo převod výsledku hospodaření běžného účetního období roku 2017 ve výši               
2 849 447,01 Kč, který vyplývá z Výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období“. Zastupitelstvo obce vytvoří a zveřejní Protokol o schválení účetní 
závěrky, dle Směrnice o schvalování účetní závěrky.  

Připomínky k Závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů od jeho 
zveřejnění na úřední desce nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce. 
 
K nahlédnutí je v kanceláři OÚ Buková u Příbramě rovněž Rozvaha k 31.12.2017, Výkaz zisků a 
ztrát k 31.12.2017 a Příloha účetní závěrky k 31.12.2017 nebo v elektronické podobě na 
www.bukova.net. 
 
 
Václav Brejcha, starosta ………………………….. 
 
 
Miroslav Janota, místostarosta …………………………….. 
 
Přílohy: (k nahlédnutí v papírové podobě v kanceláři OÚ Buková u Příbramě nebo v 
elektronické podobě na www.bukova.net) 
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017. 
 
Finanční výkazy – Fin 2-12M 
 
Účetní výkazy   -  Rozvaha 
     -  Výkaz zisků a ztrát   
                          -  Příloha účetní závěrky 
 
 


