
Návrh závěrečného účtu obce Ricmanice za rok 20l6
f laukrlu se áka,enl i. 250/2aa0 sb ' o |b:pačlo\ith pruýjdlcch úje|,ních mz?ačlú )eřejňie.hec

Ric"nnjc. nóýrh zá!ěřeč,éh. úÚL ob.e 2a nk 2Ú16

sid'ld: Konenského 68. Ricmanjce 6ó4 0l
PÍiýhi'|btha: obe. úzmni samosprálný celek
Píe.ln,ěl čhl1oýi: stanoÝeno pfudpisen! zj]on č, 123/2000sb'. oobcích

Ro.vhoÚ dan: 3|'l2'2oló

I. olqanizační struktura

stručná struktuřa úřaduI
sl,'?ý/] Mgr' LiboÍ slabý od l0,l I '20l'1
fu./a oó..] neíj !oleí4 pÉvo$oc ndy qkoná!á staroía obc€
Uředník obechího liřadu: Bc' PellaKatolickáDisod 7 7.20]5
Účelki obecniho tiřadu: Bc. Eva valná od l'7'2ol5

zastuÍ,itelsťÝo:
'sz'2lz,] Mgr Libor slabý od l0,l l 20l'1
rvislolluroýu: lvo Krislek od l0'l].20l4
za'lú?jlelýý.obce: 7 členů od l0.I |'20l'1(lng' Lenla Lišková. Eva olešoYská' Blan*a Koutská'
Mgr zdenět Alexa' FiliP svancÚa a ýmíá. mislostďosla výšc uvcdeni)'

Koh||ol"i Úbar ad 1 a' 1 1'20 1 t
t piedseda Mg.' zd€něk Al€xa
. členové Ing' LmŠ Kubiček, ln8' Jm Mďata. Jan Klimeš. Ing' JosefDeme|

Finanini \t:hor od 10. I t .20 | I
. předsedk)Ťě Eva olešovská
. členové lnc' simon! Ma|á. lng' Petra Koutskí Inc. Lenka Liš*o!á, DaenŤ Efcnberyďová

> obec Řicnanice fri zřizenu Jednoth sboru dobrovolných hasičů Řicmanic€.
> ob€c íeni úleíeú žjdného sdn'ňi a neúčuje o sdruŽenýcn prosliedcicb,
> ob€c má podil 2'82 % ve společnosti KTs EKoLoGIE s,r o, . vklad ve výši 50 000.'Kč

(odshaiíováni a s€pmce komunálniho odpadu)'
;  Obe.  r r r  pLrcer  DPH.
> ob( má vybudovanou vodovodíi siť a kaíalizačni siť, vc spolupráci s Dobrcvohým

sveken obci vodovody a kmalizacc Bilovicko by| vybudován lrIaui kaializaini sběrac
napojený na cistimu odpadnich vod v Bi|ovi.ich nad svitarcu' byly dokonóeny Vedlejši



vělÝe síěptipojujicijednoni!é lokalityobce' T)to sité byly vložeÍy do hospodďcni
DobroYolnénu s!'ku vodovody a kmalizace BiloYicko' prcVoavalelen Ýrdovodu a
kana]izlcejevŠal vAs. !.s ' obec n€rabirá ani voduéaui stoiné'

zřizov'né Ýlastni DřisDěYkoré on'.izaccI
obec mi ďizenu jednu v|aslíi přispévkovou oreanizac' škohké|ro tylu Mateiská škola Ricmanice.
okes Brno ýe|úov' přGpělko!á ole$iace' klqi 7.hájih provoz dn€ l'],2003'

obec Řicnanic€ i.č|cncn dvou dobrovr|nÝ.h sýlzků obci(dÁle Dso]:

HlavninpiedněteÍ čiňnosli Dso ČsnýŤjc budoýáni a údržba cyklostezek' JiŽ by]y vybudÓvány
cykloíezkyBmo-obřany B ilo Yice n. s vitdlou, l,v' .'J antďo vó slcztý. a d a lši cyk |oslezka Hády
ocboz obec Ricmanice vr' 20ló poskýla přispěvek na Dúň piíod'' provozni náklady. údržbu a
provoz cyklosl.zky vc !ýši 18 ó00' Kč'
Komentiř k zá\éreenému úitu dobrololného sÝa2ku obci casnýi za r, 20l ó ]c přilohou'

> Dso vodoYodya kan!|iza.e Biloýicko (dá|. Dsovnk)
svuek 9'budou|pro č|enské obce ČisriÍnu odFdíich vod Ý Bilovicichnad svitavou obec vloŽih
piedávacim prctokolem ze dne 29.ó'20l0 h]aui kan,li,,čni rad 3 vÓdovodíisiť do hosPodď€ni
Dso vodÓlod' a kmaliza.e Bilolicko. přcvod schlálcndne.l'5.20]0 usnesenimk bodujedíáíjč'
l0na]8 z6edánjzo PÍovo7ovrtcl.m zůíá!á i pro Dso Vodolodya kamliace Bilovicko

Komentáik závěrcčnému účludobrrolDého s{zku obci vodovody a kanalizace Bilovicko za r'

n \n 'n ' ' ' nJa ' ríJ ' ' . ' ' ' . J . . J \h ' ' .dÍ 'nodIJpodIV\e|nŘ i 'na1 i .e  doo lné|:  I JnaIV '  ce  \ |o . .
201ó by|o pÍovedeno finančni Ý yúčto Ýáni po sk'tň utých dotac i. dodrŽcny telnily v před|oŽ€ni
podkladů a .áíedné piedán Prolokol zivěrcČného qhodnoceni akce s ti4 Že projckl splni|
všcchnypodlninky pro dclinilivní přiznáni dotace

ZÁ!ěrrĚqÍ!šg.z4.pi !20l.5!
Závěrcčnýúčcl obcc za rck 20l5 by|sch!álen zo dne 22'6.20]ó na zasedáni zlíupilclslva obce
usncscnim.'4,4,'|2/20|6 pod bodcm Ó,4 'II' RonoÓtové hosDodaieni .řehled.řiinů a vÝdaiq

B!z[gč!!ÍJÍ!bc!

Rozpočtový yýhlod proobdobi20l? 2o18bylprojednl]n nd l8.7asedánizodne l9,l2,20l6a
schválen usn6enir. č. ó.ó.l8/20ló pod bodem i'ó

RozDočtové.rovizorium v mce 20l6:
vrcce20]óobcchospodďila do 2903 20]ó'pod|epEvidel ozpočtového p.oÝ'oria. ktďé
schvá l i l oZonas!ém9 zascdán idnc29 l2 '2o l5  usnesen im5 '5 .  o/2o l5 fdbotemč5



z ýjdoi\ ř..4Óč1u h"don h fuze,! běbl é yýdok jed" ol iujth |ozpoč|oýý.h ?r fug|aÍii ' ýjdaje n a

!,oýoz' n,l'|é op|aýr a ú|l|žbu obecního n,aje'hn' spl!,lk! liýě 1dle pla1''!th ý"hlý o úýě|l.

> Ddle bu|tou z.0Z!oě,( hrú1ekr ýjdIj. ho na|acoýan! inwýiě"i a^ce přechózejíci do |okfu
2a1Ú.předchozich |ohli 

" 
$be,pečené Př{sltlšhjh'i shlouýfln'i o dílo 

".bo 
objednóýkanL

> obec bude poskýoýal pří'Pě|.k sýé příspěýhoré organiud Mnl.kkéškol. Ríc,"anic.'
.a úhrudu ýeškerý.h j.ji.h ?fuýoz"í.h nóklndi.

> |lýtaje kd"olliyýd, ,oz'očloýlch parug|ďn, k,e.é jfun ia ý|dt|ě ?ř.i"ů pokÍý! z
obdňc"lch dolací 

".bo ]1řhpěýni' "ekou 
one.eI! nL.inóInin čeryóníň, čeryóni j.

|rěc"o ko,k|él ini po.lní t"ni poslllnuté Úlke ,!bo přísPžýkl.

schÝalovánÝ roznočet:
RozpočctobccbyIsch!á l cnZodnc29 '03 '20 l óna jeho10.Zsed in i , l snesen inč] ' ] |0/20 l6pod
bodem c' ] Jednáni a poté byl neprodleně ro7Ťsíň v plnó Platnó rozpočtové skladbě pro rck 20ló.
z ' ! ' , n im iu t ' , ! l e | i  ' '  , t . '  '  t 'm 'žr  ] i " ' i i l ' Ó ' kU j 'o '

> kÚ ýfuhě Pii,ni PolÓž]! ?ro dn'ioýé přih! n obdríe,é dolace, paraqroÍ! ?|o ^|afui
,edaňoýě i kqildlrýé ?ííjh!,

>,osÍ.aúýÍ.IaiiparuEruÍ!p|ohěžnéito|itólnréÚtlojéúpolož}ač-533Ipa|'31I1-
příspi!.k 

"n 
pruýo. příspěýkoýó oryaIi.aci Male^ié šhole RícfuÚ"ie.

Zqč!j.az!!šlE
zode|egova]o nastarcíuobce pravomoc pDlidét dény ro7l.čt! ujcdnoi|i!ýchzávazných
ukazal €lú na zasedáni č'2 dne l5'l2'20l4 usnesenim Ó. 8.8 2/20l.1Pod bÓdň č 3 a to v náslcdu]icin

> k|ždi je!,o iýj úýazrÍ nkazolel ý čóýi piÚ,"ti' ýjdaji a li"ancoýá"í ro4]oě1l n,ůže býl
zněněn n&ýúfuih|ě .lo \ýše 40 00a rč'

> uk.i, polozPL ý |I]h|i za|o,lih u^azarli bez olneze|i'

zaýqilehtýo si vlh|a.Ik p|áýo ýhýahýal koždé |o.!oč1oýé oPdlřt,í p|oýcd.né y ko]"pe|enci
ýo|os|r no nejbliiŠí za!e.!ání zls,lpi|ekbd konahi"l Po P|oýedt"í fo.počroýiho opo|řeni
sh|oslou a jejího ý čúho od|i!odú"i' ktcé le po.lnl ú',ně.

celken bylo v rcce 20l6 Provedeno osm ro2počtovýh opaiicni z tono opatřcniěís|a 2 a 5 byla
pÍovcdena íaroíou obce a nis|edně schválena zasluPitehlveÍ obcc ía ncjbliŽšnn vciejnán
zascdíni zastup1tehtva obcc'



R.ksnilu|'c € zněI á D|ně.i romočru ! rc(c 20]ó

(9!q94Ář.ts.u$!!!3Ě!ÍJ.I9!!20!6

> Ro2polet Óbce skončiljálo pfub,'lkoýí piebýek ve VýŠi 2 685 lis' Kč (40] tis,(č splálky
úVěru a 2 494 tis' Ké ná'r]st prstředků na bankovnich účten, 594 tis' Kš uhEené splátky

> D'ňÓYé Íříjmt Ve výši 3 l3'{ tis' KÓ uroslly oploti předchá-jicinu rckuo 8ó4 t's'Kč
> Byl' přijaty dota.e :

v€ Úši 25 000,.Kč, UZ00,133 Rodinnipolilika
v€ výŠi 45 000, Kč' Uz00222 Paspoí dopi, hačcni
ve výši l42ó00'. Kč soubl'dot' \zlah JMK

Dotace 57 óoo.Kč' Uz]]0l3.

> výd'j€ rczpočtu 8 082 tis' Ki. proti piedešlému Íoku ý sniŽily z dúvod! dobudováli
kmlizacc. dolončcú ztcpleni l6laulace

Ť.bu|k'I Rek'Di|u|a(e zD.tr ! p|Dini nřljmů;qda ů l fiDadcovnni l ro(e!0|6(v

7 334 300 +131500 7566300 3133640
1901000 +6231100 2531400 2291911

0 0
193 200 292 200 32517L

+ 908 9oO 10301343
-33 571

Př lmy.e  len  po konso 'dac i

6371500 i1032 500 7 065 235
1909500 90000 1319500 1050 519
8 78r 000 +992500 9 773 500 a 715 754

33 571
Výda]e (e||em po ron,o da( i 3032133

stI5 zména ýavu lÍáI'plostř na účleó
3123 D ouhodobé přijálé půjčéné 402951

3I24 UlrD,ene 5p|attyd ouh pi jpijťek

33 6000 -2 635 594



> Kapitálovó rídlje činily l 05] lis. Kč V průběhu Ďku probinaly zcjném týo i.veslice:
vybudováni přechodu ! obci, úp.ava komunikace. obrubniky (Lev D')'nákup zahladnjho
lrakoru, bDdováni lutobusové zstávky Šfuky'

> ve 'inancolnni nebyIa přijala v loce 20] ó pújčka ani jiná finančni výlofroc'
dál. byly l r' 2016 sr'lácmy úýěry:
' ny?otečni vevýši l29lis'KčGplaceno k29'2'20]6)

ú!ěrČs. kmalizac€: spIálka ve výši 360 lis.Kč
- půjčka SFZP kan'liz'.e: 105 tis' Kč

> Hospodlřeni ob.o bylo íéjvi. ovlihěío výšc zniňovanýn' i.v €slicemi' kďébyly v
lelošnin loce hlueny z ro4oČtu obce' dále splátty úYěru ! půjčky

Příloho: Úlaie o Pkěhi rc.pačfu ř1kii' \'jdafu a a da]šíťh lhdhčhich opcruích I p!ren členění
Podlt h:P.č! Uýé :kl udh, fu,l.h:u:lh', I Pííb.e t l '' l,ýka. |:lN 2.|2 M '' kle,áje nedí|hol
so|náýi záýérečnéha účlu abce Ří.n,ahice a rak2al6.

III. HosDodařeni DřisDěvkové oŤeanizace

Název: Mareřskí škoh Řicmanice' okres Bmo YcnkoY' přispčlková orglnizlce

IČo: 753]]53l

výlosy cc|kcD: l'ó94 ó28,85 Kč
Náklady celken: l'694 623,85 Kč
Hosr'odářský rís|edgk 0,00 Kč

Vroce20 l6by lposkÍnutÓbc iŘ i cnrn i .ept i spěveknapĎvozveÚši ]oo 'ooo ' .KÓ  vÍ '20 l óby|a
čcŤám2re7.íí iho|onduorgan izacečdstkavevýši64154.55múhraduzt rá lýHv]e0 'v rcce
20ló nebyl poiízen dlouhodobý bmotný mjelek '
Hv nebyl ke dni seýav€ni závěreěného účlu obce schvá|en bud€ $hvalován na veřejnéh zasedóni
s'olu sc schválenih závérky přispélkové oÍcaniace zaok 2016 ! lcminu do 30'6'2017'

Iv. Bankovni účtv a Íondvi
> ob{ měla v ťocc 2016 úkl'dni běžnÝ účet u cs.a.s' číslo 13.50'14329/0800'

Počfuďni da\ banlo\liho účtu I l'|.2o|6 2 435 7! l'09Kč

7.,i,a sla| | bantoýhiho !it| :a obdobi r :0 ] 6
(onečný 9 . ' t  učlu  k  ] l . ]2 '20]6 '1 s09 6ó0''7Kč



> DrUhÝ bankovni účet u cNB č.94.123196'11/07|0.

Koncčni stlr účE k ] |.l2'20l6

ř'D.221

> obe má ďizenjeden peněŽni fund food oírN bvtového donu č.D.22r .a ďláštnin
b'íkovíin účlÚ č.2051?1a329/0300' Do londu přisPivajijednotlivínájemnici měsičnini platbani
8. Kč/Í' nr zBU obce a odtDd jsoD prsřcdky pieposilány ua účet fondu opBv.

stav účtů 4l9 suhlasi na stay ba.lry 0 stav úČtu 2]ó k ] l ' l 2'20] 6

468 546'26 Kčluéjlcčni ýJ\ bJnlovíiho k Il2016
znténú ýnvn hú,k.,n|ho ith| 2a obdobi l :0]6

Ú ie l  l l 90200.  ' ' Po i . t € d  ía l  fondu ' '  l  l ' l ' 2o !Ú ; ]9J850!2'l xč

+Příjmy:

U.e|1 lo0:0] .T\ofua Fo po. '  sJL l  ]  | '20|ó |76 935.6 lKč

PÍisÍlÓLLk od n;jcňniků (mdlicnF 0Ž|nr] t ski'n') Kč

úíoky na bankovnÍn úětu: ]05.7]  Kú

Ucct 4]q 0:0| .'T\orba londu opÍ9\' : 33  72t ,72Kč

Uč.t 419 020| lL31.12.2016 265 707J3

- výdaje:

Učel  419 021l  ce lpání Fo poč'  s taÝ k l ' l20|ó

op!\a  bá|Lonú'  'eý 'e  HP.LonIm|!  jU l I i '  ' P | .š ' ' ' po| l  b '  l  '

Učet ' l l902| l  t3 l . l2 .20tó |6s245,00xč

Ps + PíÚh) .  \ j ' l ' je= Ks Fondu o lnr  (4|902\\): 2953I2.5?Kč

Koncčnj zúíalck n3 účfU 23ó0200: 2o5]I2,57Kč



V. Přeh|ed a Dohrb\ d|ouhodobého maie|ku:

Tabulka rekaDitulu]ici DoÚál.ŮíiŠav. lobvbv a konečný slav m'jetku k ]l,l2,20l6

hodohý n.hfrolíý ň.lftr|
By'ový dúm č p 2Žr ! zádavě
ByIový dúň ť'p']23v zán.!ě

obrÚbniIy, Iomun'|..e HYbešo!a
Na lUpn ' i i e d i ! | oV z á íavě
BUdová hospodÝ č p ]5 ý,áý.Vě

spád šiová šá(hb |oupa íě
2 372 Á27'90 o,00

0620  H řb tov  25625610
0640 9poíovnihiiíě

Po'átniia.hta Ul NaVIii|ova

i02z

n - samoí.tné m@né věd:



Přcbled ! PozEMKŮ k 31'r2.2o1ó

REKAPTTULACE ANALYTTCKYCHDLE ÚČTŮ
ÝÝMĚs rcDilu d cEu rcDÍlg xě

o2xx ÚsNi PozEŇ sWÁNi

o3s Ni, '.J'Nv,rr!,lBix-swiNi

0r1. cBNi' ZA3MDY,TTP,R!BNií zÁsTÁ!\l PElc
c320 oRNi' zAluDY'TTP,RYBNiX.vĚcNó BŘE!E!.

o4xx AstAvÉNÁ E@& sUBNi

0!10 ZÁsTÁ!ĚŇÁ PLcclA zÁsTAvNi FE'!c
0!20 zAsTAvÉNi FLccFA vĚcnÉ !ŘE!EN.

osv osŤrni PÓzgŇ-swiNi

REKAPITULACE DLE DRUHU
viliM PÓDíLU ú W PoDi!! xě

POZEMKU

oclněIí |esního Dorostu d|e č.47212008 sb.

c.lková výněrá |.sni púdy: 126.716 m2 * 51''Kč|B2 = 7.|91.132fKt
(v histonckých cenách cellem 479'836,99 !(č)'



By!\ j  dúmť'p 22|  \  zaía\é Uéd 02l  0] l0
Budo\ac 'b ' ]5 .  r cíauracc 2 536 000.00
Budo\a ('p Ó3 - ob{ni dům 6107 5  t0 .00

z'it8l.nó bldo\a ťclklí: 20 692 510,00

Přehl€d a Í,ohvbv DRoBNEHo DLoUHoDoBEHo MAJETKU:
'fubu]karck.pÍulujicipďálďi'ýav,pohybyakonťčnýíavdÍobnéhodlouhodobéhomjcllak]1 ]2'20ló

SU

k l .1 '20Ió
31,12.20r6

0t8 0000 Bl 8't5,tq

oll' n.bEotný n.i.l.L: 109 429,29 24466,00 0,00 t t l895J9
023 77t n]  4|  to 7n7,7 ' l 6] 5ó4,00 747 t6A,2A
023 00 l l
023 00t l t85 8rq,25 0,00 0.00 85 80. ,2 i
023 00t4 DDHM
023 0019 DDHM |ó8 ' ,00 r8 261,00

023 l t5470.5 l-r 4,10,68 r l l0 t8,27
DDHM náI'!pni ýi.L]i\LU 16' l  t17,20
DDHMhá5 iÚ i 58ó 258 ]'l 15,12.r ,86

028 0050 DDHM kUuodlině ]]|ó] ] .7 , 0,00 I  l l  r2 ,1,7 ' )
DDHM hřbnoý 28 78t ,  L0 0,00 l7  t5  L ,  t0

028 DDHM veiejné 160884,80 ú6 08], I  L

018 0080
22t

I 100,00

8 470,00 t4180,t0
023 l t00 t2 401,00 r2 40s,00
c€lk.e - Drcb!ý d|oElodobý 2 918 377,9J 114195,16 r49 616,14 2 9ó! 55691



t mce 20|6 b\| Doř' €..a:|eduiici drobni hno|ní ň'iíl.k:

Útéto23oolo oDHMob*n'úiad

Úiet 023 0o1{-ÍéíaÚÉ.é

20tt chlrdniČka coddcss Rsc 084 t205,00
Dt7 1991,79
1220 t09t8,00
t22 t I55t,00

39107,79

140052
4235,00

Ú.á o2s o04o oDHM Hasiii

Úieto2s0060- DDHM Hrbhov

40901 8t9l ,o0
I Ventil kulový. s!ililna. pňměšoMč t0781,00

401029,10,13 ] KabiI has csk}. ruka\lce, obuý
.15,121,86

ó0005 8470,00
8170,00

Úiá 023 oo7o - DoHM Véiélňé 'řoíř.Bt!I
700t8 |]88,00
70019 Ph\és TITBIT 14099,81
700"40 4250,00
701215,16 ,17 ,13 Kon|einery Iridený odpad 4 ks 2]7ló'0o
ó0006 r7l0,l0

66084,fl

uč€t o23 1000 - DDHM {íárni
l l t8 8470,00

8470,00

Ú.€!ox uoo-DDHM.oía!íÍ

.  t2405,00
É405,00



Přeh|ed ! Dohvbv RozPRAcoVANYCH INvEsTrc:

Tabulka rckapifulÚici počátečni stay' pohyby! konečíý stav Úzpnovanýcn investic k 3l'l2'20l6

celková hodlotá rozpEcoY.nýcb iNBtic tra účlech 042 xxlr.iňi2 9]9 ].t9,50 Kč.

SU
kl . l .20 l5 31,12,2015

0002 12t595.00 0,00 0,00 l ] |5tt ,0n
042 0005 ]ó050 '00 5t281t00 s48 88r,00

0.1.2 0007 212,!67-40 0,00 l r2 467,00
00 l l I  r9, l100,00 000 | 194 100,00

04.2 I6t0 ,00 0,00 0,00 2l  6t0,00
l2 06i,00 0,00 tt 065,00

0018 9 000,00 0,00

0019 11t00,00 0,00 r2 ru0.00
442 00.28 0.00 0.00 0 7:8.00

a4z 001I 22 t40 ,00 4r 1s0.00 0.00
042 0ol3 ']| ó45,00

042 0014 15t02,00 L5 302,50

oQ. 89775,00 0,00
042 0,00 78 t92,00
042 0ol5 0,00 l8 200,00 l8 ?00,00
0,12 0016 0,00 |]  000,00
M2 0110 r i  890,00
ce|ken Poříz.íid|.hnotíý



vI. cizí Dřostředkv - úÝěíÝ a Důičkv:
obecmid louhodobýúvěruČs.a ' s ,p ř i ja tývrcce20 l5nBpoř 'en idop lněn ikána l i zaccvobc i '
splátkyúvěrujsou pmvidelné. mésiČíi' v období od ledna 20ló do pBsince 20ló ve Ýýši 30 000..Kč
a yobdobi od |edn! 20] 7 do 3l.l2' 2025 !č€tnějsou splátky Ve Úši 93 888.90 Ke'

Úroková suba prc pmi obdobi plahosli úrokové wby čini | '9 yo, obdobi plahosli rÍokové sazby
jc pmvidelné ajeho délkaje 5 |et.

\  l ce  :o ' l  bJ |a  u/dv ienJ  \m|ou\  j  o  p ! ' | ' J4|  Ú t '  I 'dpo f  /c  5|d| ' ' o  brdu /noh lho D|o ' r i .d  .R

v únci opcÍaČniho p.ograú! zivÓtíi proslřodi č' l213l]5l úrcčenou Zápůjčku ve výši l 402 179.89
KÓ. úDčenou rcčni úrokovou sazbou l% na a&ci'fucmanicc.dop|něni kanalizace obŇ RicÍanice
s plác i fo ndu zap ůjč€né finančn i pDsliedk y ve čtiŤl |etnich splálkácn po 3 5 0ó l .00 Kč do zap |!ceni,
piičenŽ pn'ni splátka byla uhIulna k ] ] ']],20l6,

ob{ splalila řádně a v teminu hypoteini úvěr na býový d'lm 22 l '

ci/l lrosFJla lleh|ed č.rn'in'..l|álek utěni a púiicl.ll (elich Kř):

Uč.l půjčký
r'ůjčky k t .1 ,2016

k31.12.2016
pújčky

Hyporečni úYěr - By(orÍ
důn č'p.221

8lo0000 129237 l t9 t87 2/20t6

Půjška sFzP -K!!a|izacc t0518-1l 29ó 996'3c
) i1at6

r0 {00 000 to t00 000 t60 000 r0 Ú0 000
l /20 l ó

Púičkv Dosl'1tovíné nÁiemlikv bvtového donu č.n.221.

obec splá.i výše uvedený h}Ťotéčíi úvčr m pořizeni býového domu' Tlto.ósl dluhovó ďuŽby jc aŽ
dÓ úplíéhÓ splaceni ú!ě.u smluvně zajišlěna poslqÍovánim pújček od nájefuikú býového donu'
Jedni se o nevhodné řešeni silur. € a nevhodně u3vicnó smloulry s nájemiky' neboť obec pfijaté
prcíiedky od nájemnikůjiŽ nikdy nebude wacél' a| € týo přijató prostřcdky se na konci snluvního
!áahu započtou do kupni €nyjednotln'ých býů' ve skutďnoslise tedyncjcdná o zálazek. kl €ď by
obcc muscla v budoucnu splácct' Při zalnuti těcbto půjček do výločlu uk@atele zadluženosli obcc
bydošIo kjeho ýiru nénu zlrcsleni'

vmce20lósetakstalapřijmenrczpočtuobcesunra40295l'Kč'Koncčnýstavcclkovéýýše
pújček poskýnutý.h náj €míky býovélro domu k ]l.l2'20ló činj l l 38l 400,60Kč.



vll. Přehled Doskýtnutvch DřísDěvků a dotací v roc€ 20l6;

Přchlcd posk.'tnudch příspčvků ! dot'cív mce 2016 (v c.lých Kč):

5 000
5 000

Sporto\ni klub Ricmanice 20 000
spo|1o!ni kIub Ricňalicc 8 000

20 000
20 000
l2 000

Z.IIadni \kola Bilovicc nad S\na\ou Neinlestični náklády 4 Žáky ll.2 000
M3telská škola Ricm3nice. přispěvková t00000

Podi M pro\oz nikladRh slJzku l3  600
19250

tň \Dé 'Ly  obúJnům F ' Lň ln  c

Po ' Lý | ' u l epn 'pe \ | ' )  b J I J  po l L J / Jn )  ' l  r | - . ' I r 1 " ! ) ' . po l Jd3 . t cnp rcdo7e| ' q . j ío \ jn I

vIII. vvúčtování finančnichrostředků ke státnimu roz očtu. státnim
fondům a rozDočtům kraiů:

c uz Pos|9lolltel - úče| obd.ž.tr{ dotl.c

I 00,131 25 000.00 2i 000.00

) 002t2 JMK |.l\noídopÍ aaceni .15 000,00 45 000.00

l 9319] DÓlace ýÓlby do seíátu 3 kalů :2 000,00

Výdo\;ni dotace sFZP kamLizace 1402112,88 1402412.33

5 vÉčtováni dotacc ERDF 2] 8j7 05í),022] 8]7 n5o'0Ž

ó výito ván í dotace zatep |ení Ku ltumi I

výótování dotace likvidae BRo 7t  212 t4 13t2t2 ,14 ÁNo



Dne 20' 12' 20ló byl D,dán stafustou obce M9. LiboÍm slabim Plán ilv€nfur na rck 2016'
lnvmtdace se řidila vnnřni sněmici o plovedeni inventď'ace' I)Žické invent'Úy byly zahájeny
4. t .2017.

|x lnventrrizace mai€tku a závazků k31.12.2016:

x.zoÍá\A o ýsl€dku řezkoumání hosDodařeni obce z' řok2016:

PííIoho: zp|áýa hezóýisléha a|dila|a o vjsladku pře2t,!nlÍ',í hospodařOí a ,0k 20 ] 6

zÁVĚR zPnÁvY o vÝstEDxU PŘEzxoUMÁNÍ HosPoDAňÉNÍ

piipřezkounániho9podařeniza Íok2016nebY|a.jiíěna žádná skÚtečnÓs! ktéÍá byfioh a mlt negativni
dopad na hospodařeníúzemního.e|kuvbudoU.nosi'Áudibrt3 neuk|ádá nápEvnáopátřenia závazné



xl. lnformace o účetních metodách a obÓcíých účetních zásadách:

. obec Ricm'nice účluje v $uíavě podrcjíého účctnictvi v plnén rcóahu'
' obcc Ri.nanice zpÉ@úvá á lede účehictvi ! lcŠkcbu agmdu úLřadu na pmgramu MUNls

Triada. veŠkeré výsfupy z úč€tniďvi' vÓelně úš.tnich denilxl a hlawi hiny .Mlýické
evjdcNe. jsu rcdy v eletlŇÍicté fomé'

t o aj$bách účtuj. ob€c způ$bem ''B.'
. ccíiíy v.n€ n' úótu 263 M'
. znbhy po*}aíuté úóluř ob€. m účlrch 3l4 s přis|llmu onalÍi*ou' PĎú&o!áíi áloh do

nik|ddú ic účtovám Ň obdržmi daňov.bo dokl.du. '
. zálohy přijo|é účtujc u jcjich přijďí na úd|u ]24 xx. Jedni se pied€vŠim o áloby na sluŽby od

náj€mniků byro!ého donq kteéjsou v}.jčtová!óny následujici Íok po oMrŽeni vš(h
doňových do*ladů a álohy na ýodoněÍy od ob.onú při ziizováni připojet m vodu'

! ob.c Řicm.Íioe úétuje poij-íi dÍobného hmotnóho majctku (dálc DDHM] od soo..Kč do
40o00'. Kč vrctně a dÍobnóho nchmo(nóho mújetkuod 2000, Kčdo 60'000. Kč vÓelně.
DDHM pod hrmici obec vede v opcralivli cvidcňci na podlodahoÚ.h údlech'

. z6Ilvcný m'júet je evido!áÓ Óddělenč od mjctku íczaíaveného s pomocí ČG|a
orgoí'zč.ibo na přislŇnén nljetkÓvén účlu.

' obc ná podfuaahowu €vid€nci v niŽ achycujc:
i DDHM pod hmtrici tj. l pořúovaci ccně do Joo..ru lede v opmliui evide.ci M

BJdózvanové úúu 902 M ÁElýiraj.dnollŇých účl! ýiadiujc unGtěÓi DDHM.
> DDHMPořize.!.vpiisp.vkoťéořglniz.iobccad|oÚtodobýhÚofuýnai.r.tl|ož.tr!.

do bolpod.ř€Ei Dobrcm|nému sva2}u obcí vodo\ody . lána|izae Bilovicko je eÝido!á. v
podÍoaŽc na účfu qB v mlýickém čl.něni'

> zásl.vni p.áva - todroty Alav€ného mjclku d|c oceíěni uved€ný.h v jednolli!ý.h
Zriíoýnich smlouvách jsÓu achyceny ía podrzvahoýých účtech 982 xxxx' KaŽdé zÁstlvni
sm|ouvéje pfitMen smÓ$ainý účel'

> vÚcntibř €meM'znichžjeÓbeÓpldvnénó.jsouŽr.hy@ványnaúitu95l*xxvoc€.ěni
íonolcnúm sÍ|ouýou o zřneni práva odnov|dajlcinu věcnému bieme.i nebo pokud n€ni
occněni vc shlouvé uyedeno. je laŽdé ýé.né bismsno ocsněno lgdnotně hodnotou l 0.000..
KC.

i DÓlc j. v lodfu^'áze účrovátro o podn|.čtrých poň|.dtvkt.h a ''vu.i.h.

P lohr zi\éftěaého úč1u obtz (j9" a..lílnou fuúčóý{ |jlěrtčdého n&u ú..:
]) Údaj. o plnění rtpočli PříhÚ' \ýnúr . o d4lii.h ÍDučnich operrich ť pkěnl

čl.něf,i Pr.lb rr:PÓildé s,]adh, jxon Óhý:enr ý riíIo:. č' 1 ,|ýLaz F^,2.l2 M
2) z!1fui. o \iŠIe.lfu Pie:hnúúni ln^]x ař.ni la rot 201ó
)) KoÚenlář t afuěreč"é" nčfu dobn,ýolnlhd:\d:}n.bti Ča\óř a ř' 20 !ó
, Kofudlář k :l'ýěrečnénu 'ičfu dab|onlniho :1'.tu obcí vodavó a kunuli:ke

Bil.ýn'*o:u r )0lÓ



Dalšín podtJddeú pfu seýaýúí ztýě|ečného úau:
Inentarine ke dni 31. l2- 2016, Rodaha k 3l . ! 2. 2016
yjko' z'J}n a zból Í 3l. ]2- 2016' }na|ýic*n í;Nha t 31 ' I2' 2a] 6' úč.ňí zóýě @ p špěýtoýé
orEnífue MŠ Řícna,i@ fu |ok 20I6. Zipisr z jednó,í ̂ tup1|elsrýo obce Řicnmice'

v Rímicích.lre ! 5 -05' 20 1 7

zvďejíěno ía úřednl des a elektonic].é Uředni dee:

ýýéš.Ň: 7'6'zo47 sň'to:


