OBEC VENDRYNĚ
Vendryně 500, 739 94 VENDRYNĚ

Komentář k návrhu závěrečného účtu obce Vendryně za rok 2017
PŘÍJMY
V rámci schváleného rozpočtu objem rozpočtovaných příjmů po konsolidaci činil
55.098.800,- Kč. Rozpočtovými opatřeními došlo ke zvýšení rozpočtovaných příjmů na
61.751.344,80 Kč, přičemž skutečné příjmy činily 69.765.570,86 Kč.
K navýšení rozpočtovaných příjmů oproti schválenému rozpočtu o 6.652.544,80 Kč došlo
zejména u položek:
- daňové příjmy – oproti schválenému rozpočtu o 10.398.959,48 Kč
- neinvestiční přijaté transfery - navýšení příjmů o 3.766.840,30 Kč. Jednalo se o
průtokové dotace pro příspěvkové organizace z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání a dále o vyúčtování projektu „Předcházení vzniku BRKO ve Vendryni“.
Co se týká skutečných příjmů, tak ty byly oproti rozpočtu po rozpočtových opatřeních větší o
8.014.226,06 Kč. Důvodem byly především vyšší daňové příjmy.
VÝDAJE
Finanční objem rozpočtovaných výdajů po konsolidaci v rámci schváleného rozpočtu činil
102.288.800 Kč, v rámci rozpočtových opatření byl navýšen na 125.536.024,80 Kč.
Skutečnost však činila 56.613.312,85 Kč, tzn., že nebyly v plném rozsahu realizované nebo
profinancované všechny rozpočtované investiční i provozní výdaje.
K úsporám u investičních výdajů a výdajů na provoz došlo prakticky u všech činností obce, ať
už se jedná např. o dopravu, školství, Fond rozvoje bydlení, komunální služby, sociální
služby, daně a poplatky nebo ostatní činnosti (rezerva na investiční výdaje a na
spolufinancování projektů z OP a ROP, rezerva na provoz).
INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2017
- rekonstrukce kotelny, modernizace kuchyně a přístavba šaten v české ZŠ
- rekonstrukce chodníků na evangelickém hřbitově
- koupě budovy č.p. 722 včetně přilehlých staveb bez čísel popisných a pozemků patřících
k této nemovitosti
FINANCOVÁNÍ
Pro zajištění všech výdajů kromě sociálního fondu, nebylo třeba na straně příjmů zapojovat
finanční rezervu z minulých období, neboť skutečné rozpočtové příjmy pokryly nejen
rozpočtované výdaje ale i splátky finančních závazků obce a ještě zůstaly finanční prostředky
na další období.
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HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2017
V roce 2017 obec hospodařila s přebytkem 13.152.258,01 Kč. Tento přebytek bude v dalším
roce sloužit jako finanční rezerva pro financování provozních a investičních akcí.
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