ZávěrečnÝ účetMěstyse Pavlíkov za :rrk 2017
ipodle § 17 zák. 250/2000Sb,)
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pllóní rozpočtu př.íinrú a r.í,daiťr

Rozpočet městyse na rok 2017 by1 schr,álen rra zascdáti Zasturitelstva n,}čs:],sc dne 22.2,2011
tlsle§ením č. I9l2oI1. Před jcdn.i|aLn Zasi]pilc]stva b}l i..í!i.na |trašen na úřcdní desce. :lozpoč9| li!]
koncipovátr jalio schodko\,ý. RozLt11 byi pokryt zůsta|kenr 1]]lallčnich prosfředků znlinl]lý.h le1. D.
schválení rozpočtu hospod.!řii N4ěstys Paviikov podle loiŤočto\,éhoprovizoria. jehr;ž pravidll byla
scbváena 7M dne 30.11.20]6 rtsnoseninr l151201ó.
Přiimrj:
Rozpočtovanépiíj&y ěst_vse čjnily 162a0 000,-l(č. l}člrcnr roku b_vly !tp..\,enJ, lo7.počioYýíii
opliřeními na čásliu 1ó 85ír 58"j,-l(č.
Sklrtečrré plnění lozpočtu v příjnlor,é č.l]sti čid1o 18 586 52,t,,l' Kč. Navýšerri příj ťr rněsly§e oploti
scllvlilenýn titulůn,] b54o zpťtsobeno zejtléna získáním dotaci,
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Rozpočtova,lé ťdaje měst_v-se činil"v 19 900 000,-Kč.
Bihem rolu o)l) rolr,oclo\jn,i.p.lliťn,lni U|-il\ er\ l.. ž0 906 583.-Kč,
Skutečléčelpaoírozpočtu !,e !,ýdajovó části činito 1í ť31 ]l !,- l(č.

Výdajová část rozpočtu zaznarnena]a \,.oce 2017 ro\,Ťoměmý vývoi a rrebyl, nrrLne 1iJjtm.ri .rl.itnr
opatření k zejištění liiančníchprostaedkr'r, ťl,rpanr plobl'LrlLo d]e sehraLeuého rolpočtu. popi, r,solllc1l
sc schr,álelými lozpočtovými opatře§ími- Tato opatření scllr8loY&]] dle zák.25012í}00 SLJ. znstupitelsfr'o
mč§l.Yse nebo stalosta ilěstyse. Všcchrra opatŤcní b1,la prrlr:erlena r,čas. tcdy pl'ed leaiiZací plat9b,
'fřidn č,
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Udaje o p]nění rozpočtu piíjmťra výdajů r, plném členčnípodjc lozpočaové si(loda]rje v pří|oze č. l -
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Nlést,vs účtujepodle vyLlášky 410/2009 také o nákaadech n výnosech. Hospodáiský vý.sledek běžnéhcl

úče§]llo období b;,l 4 l7,t 1{)6,63Kč.
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h.]§podařellí s n]ajctl(em vykaz}je !říitrha č, 3: rýkaz účctnírozYrhz {}Í]P0 3-02 a př.íloha č,
výkrz - ?řiloha č. 5 k v_vhlášce č. .1l0/2{i{}9§b. k 31.12.2017

{jda_je o
.1:

Podlc ziko:ra o úče:.lict!i byla k 31 . 12, 201 7 prr:vedcra řádná ;nvei]tal.izace .najetku. vzLjedem k tornu,
žc n.rzl]illa žádná nlanka a škody, leb},'o tieba o tom úětorat. Podle Česlq|ch účetníchstalťaldťl (č.
703') a Ynititrí snrě],1ice o odpiser:h. provádí městys od roltrl20]2 ro!,noměmé odpi§!,maietku.
Závěrečná Zpú\,á o inventaťizaci lrajetku a zár,azkír \,lěsl;,se Pavlílov jc přílo}ou č. 5.

čirr.§t
larlikol teplovozlúe žádnou l]ospodar'skou

HosDodář§ki
lVlěstys

čintrosl.

Tondy tně§t!,§e:
Měsly§ pavlíiov neĎá založenl žridnéúčebl,élbndy.
Fin.rnčni rr tlrriridáni Le rřízerrim

ne|rrt

z.rIrl7enim nrálnickím rrrrrlrám.

dvč příspčvko,1ó orgrn:z.ce (PO) - Ziklad§í školrr Parll[or u VHČ Pallikor.
kaerlnl byl posl(ytnut ..lin\,esljční pŤíspěvel< ve výši 2 3{r1 í]00,,(ča ZŠiúyestjčnípříspčvekve výši
300 000,-Kč. lJčhetl roI<u předkládal}, ítčetiivýl(azy o svén] hospodařed. b}',]!.fiOančním r,ý,bořetn
pl,r.lváděny konlrirl.v na jejich hospodaieni. obě příspěvko\,é ofgírl]iza§e skončily se zle!še]1)-m
N,rěst},§.}lá zřizeny
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31.12.2011.

Na zák]adě zŇ§ú 42l'|2004 Sb.. o piezkou:rání hospodaiení IjSť a doblo.1olný.}t svazliti obci
piezkouilal hospodďeli městvse Ve díech 3.11.20]7 a 28.2,2018 Krajský úiad StŤedočeské]1o
kiaje,
odbor konho]y- podrobná zptál,a o výslediu pi"rioumání hosporlařcni ]r.iěstyse pavlíkov je
uveclelá
\, 3amostatné přiloze č. ?. Na základě teto ZpráÝJ se
rbponrčuje r,l,slrrvit zár,čr s l..ospodaŤením za rok
2017 v souladu s ustanoveninq § 17, ods, 7
!ísm, a). tj, souhlas s celor.očnímhosnqriařením §ljz vÝ}rlad,
tJveeienó piílolry_isou k nahléďrťtína Úřo.lu Městr,.se Pavlikov:

l, \ik.t/lI\ ] t2]\I,1 1rl,ren, r,,zo,rc,.l l s( i ll,l:.,Ul,,l,
2. \rýkaz ziska a ztrrit k 31,l2.2rl7 - tlřiloha č, 2
. \ 1laz Ru,, ,LJr.r llčo| lo_]-U:kil,l2,)0l--1.,iuh:ri,:

|ond

j.

l

1.
5.

výka7 Příloha č. 5 l. ,ryhlášce č, rl10/20()9Sb. k _rÍ.12.2017, příloba č. 4
Závělcčná Zpúva o inven|iťiz.ici lrajotliu l zlrvazkír _přílohač_ 5
íi. Tablúky vyičtováií stáhich dolaci - přiloha č. 6
7. Zprár,a o r.ýsledku piezkoamání hospodai€ni mšslyse Zil ,:ok 20l ? - přílo]ra č. 7
připonrínky k nrlivrhu ziir,črečrréhoúčtLltrrolro
občánépříslušnéh.územniiro sanosprár,r:ího celiu
uplaaiit buď pisemně \,e lhůlě sla.ovené pŤijeho zveiejrrě:ri, nebo ústnéna Zasediiní Zastupile]§tva.
kteróm b]ldc návrh závěrečnóho irčtu proirdlriir,án.
''a
Z!racovírIa: Alena S!obodOrá
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