KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU
OBCE MĚDĚNEC ZA ROK 2017
1) Hospodaření
Rozpočet obce Měděnec na rok 2017 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Měděnec dne 9. 12. 2016 a kdy
celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 3.335.500,- Kč a celkové výdaje ve výši 3.013.500,- a financování ve výši 322.000,- Kč - stanoveny závazné ukazatele, proveden byl i rozpis rozpočtu.
Hospodaření obce Měděnec bylo upravováno rozpočtovými změnami 1 – 6. Stav k 31. 12. 2017 byl na příjmové
stránce 5.686.069 a ve výdajích 5.376.112,- Kč, financování ve výši -312.957 Kč.
Zastupitelé obce Měděnec mj. podrobně projednávali záležitosti se získáváním a využitím finančních prostředků na
rozvoj obce.
Finanční výbor provedl v roce 2017 kontrolu náležitostí účetních dokladů a kontrolu příjmové a výdajové části
rozpočtu.
Kontrolní výbor prováděl v roce 2017 kontrolu plnění usnesení.
V roce 2017 se uskutečnili tyto investiční a neinvestiční akce:
a) neinvestiční
„Oprava fasády a římsy na kostele Narození Panny Marie v Měděnci“
„Oprava poškozeného povrchů komunikací“
b) investiční
„Pohybem k úsměvu a zdraví“
Závěrečný účet, resp. rozbor hospodaření obce za rok 2017 je zpracován v souladu s částí pátou zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Před projednáním a schválením zastupitelstvem obce bude závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Měděnec za rok 2017 zveřejněn na úřední desce "kamenné" i způsobem umožňujícím dálkový
přístup přes internet.
Konkrétní plnění příjmů na jednotlivých kapitolách, oddílech, paragrafech a položkách obsahuje samostatná
tabulková část rozboru hospodaření za rok 2017.
V tabulkové části závěrečného účtu jsou porovnány dosažené skutečnosti se schváleným i upraveným rozpočtem
obce na rok 2017.
V průběhu roku 2017 je patrné, že příjmy obce lehce převyšovaly výdaje. Záporný hospodářský výsledek je ovlivněn
účtováním odpisů majetku.
a) příjmy
Celkově byla příjmová část rozpočtu obce bez položky 4134 (převody z rozp. účtů) naplněna v roce 2017 částkou
5.381,172 tis. Kč, což představuje 94,59 % upraveného rozpočtu. Plnění je ovlivněno nejen alokací daňových příjmů,
ale zejména pak příjmem dotačních prostředků.
Daňová výtěžnost roku 2017 je téměř u všech typů daní v relaci s očekáváním a úpravami dle rozpočtových změn.
Celkové plnění daní dosáhlo 100,00 % upraveného rozpočtu dále jen jako "UR" 3.386,70 tis. Kč.
Poskytnuté dotace na přijaté projekty:
„Oprava fasády a římsy na kostele Narození Panny Marie v Měděnci“ - neinvestiční dotace ve výši 190.000,- Kč
„Pohybem k úsměvu a zdraví“ – investiční dotace ve výši 100.000,- Kč

„Oprava poškozeného povrchů komunikací“ – neinvestiční dotace ve výši 249.000,- Kč
Další skupinu příjmů, představují nedaňové příjmy, vybírané na základě OZV a nařízení obce tj. příjmy z poplatků a
daně z nemovitostí. Dále jsou zahrnuty správní poplatky (zejména SP na úseku matriky - vidimace, legalizace, SP
vybírané na úseku evidence obyvatel). Výtěžnost této položky je závislá na objemu podaných a vyřízených žádostí
občanů a firem, přičemž jejich výše je stanovena v rámci zákona o správních poplatcích. Tyto poplatky jsou spojeny
především s úkony v přenesené působnosti, zajišťované evidencí obyvatel. Za rok 2017 položka vykazuje plnění ve
výši 100 % upraveného rozpočtu, tj. 2,21 tis. Kč. Zároveň jsou zde uvedeny i pobytové a rekreační poplatky, ubytovací
kapacity, kde je dosaženo plnění 100,00 % tj. 2,37 tis. Kč). Zahrnuty jsou zde také poplatky za likvidaci komunálního
odpadu (100% UR, tj. 138,12 tis. Kč), poplatky ze psů jsou vybírány dle podmínek stanovených vyhláškou o místních
poplatcích.
Příjmy z vlastní činnosti, např. příjmy za likvidaci odpadu podnikatelům zapojeným do systému obce, příjmy od EKOKOM a.s. za třídění odpadu, příjmy z pronájmu pozemků, dále jsou zde zahrnuty příjmy z pronájmu nebytových
prostor a movitého majetku. Zahrnuty jsou zde také příjmy z úroků, přijaté neinvestiční dary,
- kde je dosaženo plnění 95,62 % tj. ve výši 775,95 tis. Kč
Kapitálové příjmy z prodeje pozemků kde je dosaženo plnění 68,09 % tj. ve výši 57,88 tis. Kč
Přijaté transfery – kde je dosaženo plnění 100,00 % tj. ve výši 1.159,67 tis. Kč
b) výdaje
Při zpracování rozpočtu pro rok 2017 byly do výdajové strany rozpočtu především zahrnuty běžné (provozní) výdaje,
a výdaje již smluvně podchycené.
Celkově byla výdajová část rozpočtu obce bez položky 5345 (převody z rozp. účtů) naplněna v roce 2017 částkou
5.224,109 tis. Kč, což představuje 97,17 % upraveného rozpočtu. Plnění je ovlivněno nejen alokací daňových příjmů,
ale zejména pak projekty. Financování je ve výši - 157,063 tis. Kč což představuje 50,19 % upraveného rozpočtu.
„Oprava fasády a římsy na kostele Narození Panny Marie v Měděnci“
- neinvestiční výdaj na opravu fasády ve výši 316.892,- Kč
„Pohybem k úsměvu a zdraví“
– investiční výdaj ve výši 280.768,60 Kč pořízena byla lanová pyramida včetně úpravy povrchů.
„Oprava poškozeného povrchů komunikací“
– neinvestiční výdaj ve výši 355.740,- Kč opravy komunikací v obci Měděnec ul. Nová a Sluneční celkem 1191 m2.

Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu obce Měděnec:
Základní a umělecká škola Klášterec nad Ohří – 5 tis. Kč
Historické rudné doly Mědník, z.s. – Měděnecké krušení ze života havířů – 5 tis. Kč
Historické rudné doly Mědník, z.s. – Světlo svaté Barbory – 5 tis. Kč
Obec Měděnec nemá žádnou organizační služku
Obec Měděnec neprovozuje hospodářskou činnost.
Obec Měděnec nemá zřízen žádný peněžní fond.
Obec Měděnec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.
Obec Měděnec nemá zřízeny žádné právnické osoby.

V Měděnci dne 15.05.2018

