Obecní úřad Roseč, Obec Roseč
Roseč 46, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 384 390 946
Na základě zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
obec Roseč

Schválený závěrečný účet obce Roseč za rok 2016
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu
obce v hodnoceném roce
Ukazatel rozpočtu v tis. Kč
2016
upr.rozpočet
skutečnost
4506
4634
Příjmy
5435
4921
Výdaje
929
286
Saldo - Hospodářský výsledek
Příjmy i výdaje se zvýšily oproti roku 2015 hlavně díky příjmu dotací od SFŽP a investiční
akce „výstavba ČOV a kanalizace“. Oproti schválenému rozpočtu byl rozpočet upraven
z důvodu uskutečnění či neuskutečnění drobných stavebních prací.
2. Provedená rozpočtová opatření (RO) v průběhu roku
Počet změn rozpočtu ... 0.. a provedených rozpočtových opatření ..8.. Objem RO v Kč v
příjmech ... 2 388 003,- a objem RO v Kč ve výdajích ..2 953 770,-. Rozdíl mezi schváleným
a upraveným rozpočtem v příjmech ... 2 388 003,- a výdajích 2 953 770,-. Rozpočtová
opatření v průběhu roku byla některá vynucena aktuálními, předem neočekávanými
provozními potřebami obce a schválenými dotacemi na investiční akce.
3. Zhodnocení rozpočtových výsledků
Vzniklý schodek Kč ... 617 628,68.
Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek byl financován z přebytků
minulých let.
Zůstatek na všech účtech celkem Kč ... 4 163 498,95
z toho na ZBÚ Kč ... 2 447 184,81
z toho na ČNB Kč… 1 716 314,14
4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů
Obec Roseč má k 31.12.2016 bezúročnou půjčku od firmy AVE s.r.o. na deset let.
Obec každý rok splácí 10% z celkové částky 107.500,- Kč. K 31.12.2016 činí výše této
půjčky 10 750,-Kč. Dále má bezúročnou půjčku od Jihočeského vodárenského svazu, S. K.
Neumanna v Českých Budějovicích k 31.12.2016 ve výši 2 560 000,-Kč.
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5. Tvorba vlastních příjmů.
Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.
2016
Kč
upravený rozpočet
skutečnost
2711
2817
daňové
321
339
vlastní nedaňové
403
407
vlastní kapitálové
3435
3563
celkem vlastní příjmy
Největší část příjmů obce Roseč v roce 2016 činily daňové příjmy, které byly mírně
navýšeny. Kapitálové příjmy jsou z prodeje pozemku.
6. Příjmy obce Roseč v roce 2016
Ukazatel rozpočtu v tis. Kč

2016
skutečnost

upr.rozpočet

3435
3563
vlastní příjmy celkem
297
297
neinvestiční dotace celkem
773
773
investiční dotace celkem
0
0
ostatní, jiné příjmy celkem
4505
4633
celkem příjmy
Neinvestiční dotace v roce 2016 byly na opravu chodníku z POV, veřejně prospěšné práce,
výkon státní správy, volby do krajského zastupitelstva a dary od obce Ratiboř a Jihočeského
kraje. Investiční dotace byla na výstavbu chodníku okolo rybníka Dolán a nákup hasičského
auta.

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016
Označení účelové dotace
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného
dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy)
13013 Veřejně prospěšné práce
98193 Dotace na volby do zastupitelstva kraje
14984 Dotace na hasičský automobil
x
Celkem ze státního rozpočtu
UZ
x

přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč
55 000,-55 000,-- 0
165 000,-22 000,-350 000,-592 000,--

165 000,-11 005,-350 000,-581 005,-

0
10 995,-0
10 995,--

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2016
UZ
00710
00711
00399
x

Označení účelové dotace
Dotace POV
Dotace POV
Dotace na hasičský automobil
Celkem z jiných rozpočtů

přiděleno Kč vyčerpáno Kč
30 000,-30 000,-190 000,-190 000,-233 333,-233 333,-453 333,-453 333,--

rozdíl Kč
0
0
0
0

Dotace byly využity dle potřeb obce přesně dle vymezení účelu jednotlivých dotačních titulů
Přehled dotací poskytnutých jiným obcím nebo DSO
ORG
3077
3162
3162

Označení dotace
Dar obce Ratiboř na dětské akce
Nákup plovoucího čerpadla
Členský příspěvek

položka
4121
5329
5329
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poskytnuto
0
37 545,20
4 719,-

přijato
5 000,0
0

8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu,
státních fondů a z rozpočtu kraje.
V roce 2016 obdržela obec Roseč dotace z rozpočtu kraje, které byly využity dle dotačního
titulu. Dotace na výkon státní správy byly čerpány ze státního rozpočtu prostřednictvím
Jihočeského kraje. Dotace na veřejně prospěšné práce byla využita dle smlouvy. Dotace,
kterou obec obdržela na nákup hasičského auta, byla použita dle dotačního titulu. Všechny
dotace byly vyúčtovány v roce 2016.
9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje
Ukazatel rozpočtu v tis. Kč
2016
upr.rozpočet
skutečnost
2840
2342
Běžné výdaje celkem
2594
2579
Kapitálové výdaje celkem
Analýza kapitálových výdajů v roce 2016
polož Kapitálový výdaj v Kč
upr.
skutečnost rozdíl
ka
rozpočet
2594
2579
15
61
Investiční nákupy a související výdaje
0
0
0
62
Nákup akcií a majetkových podílů
0
0
0
63
Investiční transfery
0
0
0
64
Investiční půjčené prostředky
2594
2579
15
x
Kapitálové výdaje celkem
Kapitálové výdaje se v roce 2016 snížili oproti roku 2015 a to hlavně z důvodu
výstavby kanalizace a ČOV pro část obce. V roce 2016 se investovalo do budovy farní
stodoly, rekonstrukce chodníku okolo rybníka Dolán a nákupu hasičského auta
10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných
katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do
roku následujícího.
Obec Roseč nepostihly v minulých letech žádné živelné katastrofy, a tudíž nežádala o
žádné prostředky na řešení následků těchto katastrof.
11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí sumarizovaných dle
odvětví.
V průběhu roku 2016 nehospodařila v obci Roseč žádná příspěvková organizace
zřízená obcí.
12. Významné výkyvy v hospodaření obce v průběhu roku 2014
Zadluženost obce je ke konci roku 2016 ve výši 2 570 750,-Kč. Jedná se o bezúročné půjčky
na výstavbu kanalizace. Obec neměla v minulých letech žádný problém se splácením dluhu a
zadluženost obce byla v únosných mezích.
.
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