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I. Vedení účetnictví
Městys Prosiměřice postupoval při vedení účetnictví podle:
* Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
* Vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění.
* Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen
„České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS“) č. 701 až 710.
* Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.
Účetnictví městyse je vedeno v plném rozsahu.
Městys Prosiměřice je od 1.9.2009 plátcem DPH.
Městys Prosiměřice v roce 2017 neprovozoval hospodářskou činnost.
Městys Prosiměřice začal od 1.1.2017 provozovat činnost domu s pečovatelskou službou. Provoz DPS měl vliv na vyšší neivestiční
výdaje a také na vyšší nedaňové příjmy, zejména z pronájmu bytů, příjmy za služby a příjem likvidačního zůstatku Domu s
pečovatelskou službou Prosiměřice, příspěvkové organizace, v likvidaci, IČ: 49438701.

VII. Rozpočet a jeho plnění
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo dne 28.4.2017 usnesením č. 71/2017 pro rok 2017 schodkový rozpočet. Schodek bude
vyrovnán z přebytku minulých let. Návrh rozpočtu v plném rozsahu v členění na OdPa byl zveřejněn v souladu s ust. §11 odst. 3
zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na kamenné i elektronické úřední
desce úřadu městyse a na internetových stránkách www.prosimerice.cz v záložce DOKUMENTY, část ROZPOČTY.
Do doby schválení rozpočtu na rok 2017 se městys Prosiměřice řídil pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem
městyse dne 22.12.2016 usnesením č. 242/2016.
Zastupitelstvo stanovilo, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem výdajů dle
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje).
Zastupitelstvo vydalo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, starostovi předběžný souhlas k provedení a schválení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, že přijatá
rozpočtová opatření budou předkládána na vědomí vždy na nejbližším konání zastupitelstva městyse.
Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 170101 - 170110. Rozpočtová opatření byla průběžně
předkládána na vědomí zastupitelstvu městyse. Úpravy rozpisu rozpočtu byly v průběhu roku provedeny rozpočtovými změnami č.
170201 - 170208.

Rozpočet a jeho plnění
tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté dotace
Příjmy celkem
konsolidace příjmů:
pol. 4134 - převody z rozpočtových účtů
Příjmy po konsolidaci celkem
tř. 5 - běžné výdaje
tř. 6 - kapitálové výdaje
Výdaje celkem
konsolidace výdajů:
pol. 5342 - převody do sociálního fondu
pol. 5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům
Výdaje po konsolidaci celkem

%
plnění
SR
110,11
89,06
22,05
204,54
114,42

103,68
107,61
30,02
73,01

64,54
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%
plnění
UR
110,11
88,89
22,05
177,80
112,37

101,88
100,22
29,68
69,80

61,72

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost

13 039 700,00
7 202 400,00
50 000,00
2 701 900,00
22 994 000,00

13 039 700,00
7 216 300,00
50 000,00
3 108 200,00
23 414 200,00

14 358 003,84
6 414 320,66
11 024,60
5 526 414,62
26 309 763,72

-90 000,00

-105 000,00

-2 562 194,62

22 904 000,00
16 372 300,00
13 173 000,00
29 545 300,00

23 309 200,00
17 578 500,00
13 326 000,00
30 904 500,00

23 747 569,10
17 617 552,66
3 954 899,53
21 572 452,19

-90 000,00
0,00

-105 000,00
0,00

-105 000,00
-2 457 194,62

29 455 300,00

30 799 500,00

19 010 257,57

Financování
z toho:
financování - změna stavu na ZBÚ - hlavní
činnost
financování - změna stavu na BÚ - sociální fond
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček
operace z peněžních účtů organiz. nemající
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

6 551 300,00

7 490 300,00

-4 737 311,53

6 510 300,00
41 000,00
0,00
0,00

7 449 300,00
41 000,00
0,00
0,00

-5 573 622,14
-22 415,00
0,00
0,00

0,00

0,00

858 725,61

6 551 300,00

7 490 300,00

-4 737 311,53

položka
8115
8115
8123
8124

-85,61
-54,67

-74,82
-54,67

8901

Financování celkem

součet za třídu 8

XVIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Prosiměřice
Přezkoumání hospodaření městyse bylo provedeno pověřenými pracovníky KÚ Jihomoravského kraje na základě žádosti městyse
Prosiměřice a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 městyse Prosiměřice, okres Znojmo, byla vypracována na
základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 5.12.2017 a 15.-16.1.2018 a na základě výsledku konečného
přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 21.2.2018.
Závěr:
Při přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2017 je nedílnou součástí závěrečného účtu - viz.
příloha č. 1).

Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví

Jindřiška Kratochvílová, v.r.

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Osoba odpovědná za rozpočet

Jindřiška Kratochvílová, v.r.

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Jiří Lukeš, v.r.
starosta městyse Prosiměřice

Statutární zástupce
Podpisový záznam statutárního zástupce

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2017 mohou občané uplatnit buď písemně poštou, nebo
prostřednictvím podatelny městyse Prosiměřice na e-mail: podatelna@prosimerice.cz ve lhůtě do 21. 6. 2018, nebo ústně přímo při
zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice dne 25. 6. 2018 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice.
Návrh závěrečného účtu v úplném znění, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a dalších příloh je zveřejněn v
souladu s ust. §17 odst. 6 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
na internetových stránkách městyse Prosiměřice www.prosimerice.cz v záložce DOKUMENTY, část ROZPOČTY.
Zveřejněno na internetových stránkách www.prosimerice.cz dne:
Sňato z internetových stránek www.prosimerice.cz dne:

6.6.2018
………..……..…
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V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v kanceláři účetní městyse Prosiměřice.
Na úřední desce kamenné i elektronické je v souladu s ust. §17 odst. 6 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn návrh závěrečného účtu v užším rozsahu, který obsahuje alespoň
údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Zveřejněno na úřední desce kamenné i elektronické dne:
Sňato z úřední desky kamenné i elektronické dne:

6.6.2018
………..……..…

V souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění bude tímto způsobem zpřístupněn návrh závěrečného
účtu za rok 2017až do jeho schválení.
Projednání a schválení závěrečného účtu v zastupitelstvu městyse Prosiměřice - návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo městyse projednalo na svém zasedání Závěrečný účet městyse za rok 2017 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční hospodaření městyse Prosiměřice včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice za rok 2017, a to bez výhrad."
Návrh závěrečného účtu byl bez připomínek projednán a schválen zastupitelstvem městyse Prosiměřice dne …………………
usnesením č. …………………..
Po schválení v zastupitelstvu městyse se návrh závěrečného účtu stává "Závěrečným účtem městyse Prosiměřice za rok 2017".
..........................................................
Jiří Lukeš
starosta městyse Prosiměřice
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