
ruÁvnn ávĚnrčNÉxo účru za rok zorz

Název obce: )bec Kunějovice
Adresa Kuněiovice 28

C: ,73086

v souladu s § 43 zákana 12812000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu,

společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.

r. ÚO4e o plnění přimů a výdaiů (v tis.Kě}

Z.Úaqe o hospodaření s maietkem a o dalších finančních operacích

Obec hospodaňla s majetkem v souladu se zákony azávaznými pravidly. Pň vnitřních ani extemích kontrolách

nebylo zjištěno, že by došlto k porušeni pravidel hospodaření s ma|e&em.

Nedošlo k výmamným přírůsť<ům a úbytkům majetku, nejvýznamnější pohyby jsou wedeny v pňložené tabulce

Označeni majetku hodnota(tis.Kč) nákup/prodej/bezúpláné
nabytí/pozbytí/dar

rolézačky dět. Hňště 27E rákup

3. Vyúčtování finančních vztahú ke státnímu rozpočtu, k rozpočtúm kraiú, obcí, státním fondům,
Hárcdnímu íondu a jiným rozpoětům a k tospodaření daĚích osob

Položka Přijato §čerpáno Popis
4111 1€ 1t dotace volbt

411í Á dotace let

411i 5€ 58
transfery ze

stát.rozp

C. řádku Název položky Schv. Rozp. Upr. Rozp Výsledek

4010 Iřídal-Daňovépříimy 16& 2a1i 2 11c

4a2o fťída2 * Nedaňové příirnt 124 12t 6€

4030 l-řída 3 - lGpitliIové příjm1 222 228

4040 třída 4 - přiiaté transfery 45a 8,1 81

4050 'říimy celkem 22{; 2§3 2§7
42ím 'řimy po konsolidaci 22{] 2&i 2487

421o třída5-Běžnéuýdaie 1 67i 1 84i 1ae
4220 fřída 6 - lGpitálové výdajt 57t 51( í91
124/J íýdat',e celkem 224J, 2357 14íJ7

4§ íýdaie po konsolidaci 22u, 2357 14íD7

4410 §aldo příimů a výdaiů 12í í 08í

d

(



4.Tvorba a použití fondů (v tis. Kč)
Obec nemá žádné účelové fondy

5,7ávér ze zpráyy o výsledku přezkoumání:

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

i§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sbi
Pozn: úplná zpráva o yýsledku přezkoumáníje přílohcu závěrečného účtr.l

6. Návrh usnesení k závěrečnému účtu
A/Zastupitelstvo projednalo závěrečný úcet obce k 31 " 12.2a17 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hos@ařenírn. a to bez výhrad"

B/Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rak2a17.

Vyvěšeno/založeno na úřední desce dne: 21.5. 2018|účinnost: 21 .

Zalažila, j méno a pod pis: Ludv í kov ále ú d " ELÚ D- 1 6/0 5/1 8
Dafumseimutí:21.5"2a§ ?

Oprávněná osoba/razítko orgánu poforzující zveřejnění a sejmutí Pokumentu:

OBEC KU§IĚ,íOVíCE
Kuněiovjce 28
330 35 Líšťany

IČ: C0573086. Tal.: 377 g27 D10

Da§í přlolty, tvoÉcí závěrečný účd, lúelé z důvodu trcahu neisou qruěšovány na úíední d§Ge,
aleisou k dispozici v sídle obecního úřadu:
o účetní výkuy Roanaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce avýkaz FlN 2-12,
. zpíáva o výsledku překoumání hospodaňení

Návrh ZÚ schválen Zastupitelstvem obce Kunějovice dne:22.6. 2018, usnesením č. 656/06/í8 et

o schválení rozhodli
Miloslav Novák, starosta
Jan Šabacký,
JiříLówy
Marek l-udvík
václav král


