Obec/DSO: Lichoceves

Lichoceves

Okres:

Praha západ

Závěrečný účet za rok 2017
KOMENTÁŘ
Celkové zhodnocení hospodaření obce v roce 2017:
Obec Lichoceves hospodařila v roce 2017 s rozpočtovým schodkem ve výši 3.646.520,23 Kč (byl nižší
o 524.242,- Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2017).
Důvodem plánovaného rozpočtového schodku bylo pokrytí finančního podílu obce Lichoceves v rámci
investiční akce "Stavba mateřské a základní školy (změna funkcionality a přestavba budovy čp. 7
v Noutonicích)", která byla realizovaná s dotační podporou ze tedy SR (dotační program MŠMT 133 310
Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky).
Rozpočtový schodek byl kryt z přebytků hospodaření minulých let.
Rozpočet na rok 2017 byl schválen jako schodkový v rámci 15. ZZO dne 19.12.2016 s tím, že výše
plánovaného schodku byla ve výši 4.170.762,- Kč. Rozpočet byl upravován sedmi rozpočtovými opatřeními.
Celkové rozpočtové příjmy byly ve výši 21.735.030,99 Kč, tj. o 1.068.792,99 Kč vyšší oproti schválenému
rozpočtu na rok 2017 (podrobně k tomu viz bod komentáře „Příjmy“).
Celkové rozpočtové výdaje byly ve výši 25.381.551,22 Kč, tj. o 544.551,22 Kč vyšší oproti schválenému
rozpočtu na rok 2017(podrobně k tomu viz bod komentáře „Výdaje“).
Obec prodala na základě usnesení ze 17. ZZO dne 12.6.2017 pozemek parc. č. 206/6 (trvalý travní porost)
v k.ú. Noutonice o výměře 532 m² za cenu 191.500,- Kč. Prodejní cena byla stanovena na základě posudku
soudního znalce jako cena v daném místě a čase obvyklá.
Jednalo se o pozemek v chatové oblasti Višňovka, jehož prodej chválilo ZZO v roce 2014 (časová prodleva
realizace kupní smlouvy byla způsobena stranou kupující z rodinných důvodů). Na těchto pozemcích byly
v průběhu minulých 80 až 40 let postaveny chaty ve vlastnictví kupujících či byly po stejnou dobu využívané
jako zahrady náležející k těmto chatám.
Obec obdržela dotaci ve výši 15.444.238,- Kč na investiční akci "Stavba mateřské a základní školy (změna
funkcionality a přestavba budovy čp. 7 v Noutonicích)" z dotačního programu MŠMT 133 310 Rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Stavba školní
budovy byla zahájena 4.1.2017, byla dokončena 30.8.2017 a 4.9.2017 byla ZŠ a MŠ otevřena a zahájila
výuku. Dotace byla poskytnuta pouze na stavbu budovy, tj. bez vybavení (jeho pořízení bylo financováno
z rozpočtu obce).
Na základě uzavřené dohody s Úřadem práce ČR (pobočky Kladno a Praha západ) obec obdržela dotační
podporu v rámci programu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“ financovaného z OP
Zaměstnanost. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a SR ČR ve výši 213.615,- Kč.
Obec podala dne 24.2.2017 žádost o dotační podporu z Programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků na projekt „Místa pasivního odpočinku v parku – Noutonice“. Dne 11.8.2017 vydalo MZe
Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 137.107,- Kč. Samotná realizace akce proběhne
až v roce 2018. Podíl obce na realizaci projektu je v roce 2018 předpokládán ve výši 58.761,- Kč.
Obec neuzavřela žádnou smlouvu o úvěru.
Obec ve svém hospodaření dále pokračovala v dlouhodobém plánu úsporných opatření. Z tohoto důvodu
byly realizovány pouze investiční akce, u kterých se podařilo zajistit dotační podporu financování.

Příjmy obce:
Rozpočtové příjmy obce se v průběhu roku vyvíjely nad plánovaný rozpočet. Celkové příjmy dosáhly v roce
2017 výše 21.735.030,99 Kč, byly tedy o 1.068.792,99 Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu.
Zvýšené příjmy byly tvořené hlavně příjmy z celostátně sdílených daní (RUD) zejména na položkách 111,
112 a 121 (sum 378.122,58 Kč), daně z nemovitých věcí (sum 280.074,68 Kč), příjmy z VPS na pořádání
voleb do PS (sum 26 226,40 Kč), vyšší dotační podpory na projekt „Nové pracovní příležitosti – Veřejně
prospěšné práce“ (sum 185.615,- Kč), vyšších drobných darů od občanů a mimořádný příjem byl z prodeje
jednoho pozemku v chatové oblasti Višňovka (sum 191.500,- Kč). Obec měla také vyšší příjmy neinvestiční
transferů ze SR na výkon veřejné správy v přenesené působnosti (sum 6.300,- Kč).

Výdaje obce:
Rozpočtové výdaje obce byly vyšší oproti schválenému rozpočtu o 544.551,22 Kč s tím, že byly kryté
vyššími příjmy. Celkové výdaje dosáhly v roce 2017 výše 25.381.551,22 Kč.
Vyšší výdaje si vyžádala rekonstrukce (zpevnění zdiva, krovů a výměna střešní krytiny) historické budovy
holubníku v místní části Noutonice, jejíž havarijní stav byl zjištěn v průběhu roku 2017 (sum 253.095,53 Kč).
Vyšší výdaje měla obec na mzdové náklady (sum 140.929,- Kč) zaměstnanců na údržbu veřejných
prostranství a obecního majetku, jejichž pracovní místa byla vytvořena v rámci dotačního projektu veřejně
prospěšných prací v průběhu roku 2017.
Neplánované náklady měla obec na vybavení (mobiliář) základní a mateřské školy, neboť neobdržela
dotace z dotačních programů IROP Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a Infrastruktura základních
škol. Hodnotící orgán žádosti vyřadil z hodnocení, neboť dle něho se v projektu nejednalo o vybavení nové
„rejstříkové“ školy, neboť škola nebyla ke dni vyhlášení výzvy zapsaná v rejstříku škol. Ovšem škola může
být zapsané v rejstříku škol až tehdy, když má „vlastní“ budovu. Rozhodnutí hodnotící komise je absurdní
zejména ve světle možnosti získat dotační podporu v roce 2018, neboť v té době již nebude naopak školní
budova nová, neboť se v ní již od září 2017 učí. Podmínka zahájení výuky v roce 2017 byla ovšem
podmínkou získání dotační podpory na rekonstrukci (výstavbu) školní budovy. Dotační výzvy evidentně
nepočítají s tím, že vzniká zcela nový školský subjekt, kdy se zřizuje zcela nová škola v obci a staví se pro
ni budova.
Ostatní drobné zvýšení na jednotlivých výdajových paragrafech byly kompenzované úpravami v rámci
příslušné rozpočtové položky.
Velké výdajové úspory představuje skutečnost, že všichni neuvolnění členové zastupitelstva obce a výborů
se vzdali nároku na zákonnou odměnu a funkce vykonávají bezplatně.
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