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Podkladem Pro vl\racovdní ČÍselné Části "zprávy" jsou roční účetní aJinanční výkazy, doplněné
o struČné, ale výstiŽné zhodnocení ostatníclt oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit.

1, Souhrnné qýsledkY finanČního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části
v hodnoceném roce v porovnání s rrýsledkv rokrl nřerlc hÁzpiíoíhn

rozpočtu

_
!:Y:::,:l:!ť!::,!:!" "*: !?ro, zapojení třídy B -fii.ancování, důvody navýšení schváleného rozpočtu
na upravený rozpočet, významné vlivy na příjmy a výdaje apod.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.
Počet změn rozpočtu ..|!,l..,... a provedených rozpočtov}ch opatření ...,t{......
objem Ro v Kč v příjmech ....!.|.l,.l!!J....... a objem Ro v Kč ve výdajích ...,..1.o.6,:.l.!!....
Rozdílmezi schváleným aupraveným rozpočtem v příjmech ...,.l,it..o.tl,.....,. avýdajích ..!.ů.q!.|:?.
V komentáři budou uvedenY významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět znlěny rozpočtu.

3, Zhodnocení rozPoČtor"ých výsledkŮ po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvět|it drivody jeho
vzniku, stav peněžních prostředků).
Dosažený přebytek Kč ... .

Uvést důvody dosažení přebytku.
Vzniklý schodek Kč ....,.....,qi.|.. !,ť.?..,
Uvé,st PříČinY.leho vzniku (např. nedosažení příjnlů proč a kde, překročení výdajů proč a kde, vliv půjčky či úvěruproč a kde).

Zůstatek na všech účtech celkem Kč ..., .......!..I.t! ,lt
ztoho naZBú ... ....,1.;i.;..!.1.1........,.. 
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5. Tvorba vlastních příimů po konsolidaci a rozhoduiících rloložek v meziročním porovnání.

Vlastní příjmy po

konsolidaci v tis, kč

2016 201,7 Rozdíl
skutečnosti

2011-2016

% plnění

2011l20I6upr. rozpočet skuteěnost upr. rozpoěet skuteěnost

Dariové f ý lt f a'lo r h§6 í lcí JO,r ttq ,44 l 4q 4l
vlastní nedaňové hl ful ) í! Jl í 4a,n1 1 l14.q,

Vlastní kapitálové l t l 0 0 0l0
celkem vlastní příimv í lt yúl í ltl ! ťlih [l hJ Jbt 4?í,4íi4a,4!
V komentaři uvést bližší vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i rozhodující
o bj e my uv nitř j e dn o t l ivýc h př íj mů.

V komentáři uvést podrobnosti, konlcrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů.
Uvést případně i další rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů, které nebyly uvedeny v předchozínl bodě.

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
přehled dotac

Přehl

přehled dotací idělen od státních fondů le účelů v roce 2017

Srovnání dynam obce po konsolidaci s rokem minu

Ukazatel rozpoětu po
konsolidaci v tis. I(č

2016 2017 Rozdíl
skutečnosti
2017-2016

% plnění
2017/2016upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost

Vlastní příimy celkem í 4ll4 § )llí ílltI Ill! j6r úta,4t l q4,at

Neinvest, dotace celkem 6lt It6 4J0 hlo - 1,6 t',t t l lll
Investiční dotace celkem J, tllJ l llt, a 0

, t ll| 1 l lol
Ostatní, jiné příjmy celkem t 0 0 0 0 ,l0
Celkem příjmy po konsolid. l q ll lq16 6líh 0lll 1cIJ aq ,qQ I a0 ,4t

i ze státního rozpočtu podle úěelů v roce 20l vKč
UZ označení účelové dotace přiděleno Vyčemáno Rozdí1

dloll JoTtťE IloiJ! Jo ?s lť,'e' 1l, olg lf "/601 6o5l

J l n Cl illrlct ' lttl'lili Itllďll! lřJtutt a,ílll l lD.iti1,1í ll4 Jnr 6, 1trq ,tti,to t

x Celkem ze státního rozpoětu v Kč

ed dotací přidělených od Jihočeského kraie podle účelů v roce 201 7 vKč
UZ oznaěení účelové dotace přiděleno Vyčerpáno Rozdíl

ltl -lr3Ntll ,tťttlstí ťt ltlEilrsn t y4§nl)A tts - íelttt ,t atz'atl Jl otl l )l lao 0

1,10 el y) 0l4l lNl l|) klOErtl l. Irl ?l I)a a lJl ooo 0

lto 0?1lll llJ n Jl!, lícll Jlstí lEl Jl lln Áf ald a

X Celkem z rozpoětu Jihoěeského kra.|e v Kč

o značení účelové dotace

celkem ze státních fondů v kě



8. VYuŽití prostředkŮ přidětených z rozpočtŮ jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů

^zrozpočtu 
kraje.

V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti tykající se konlcrétního využití jednotlivých dotací uvedených
v předchozím bodě.

V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti tykající se běžných a kapitálových výdajů, ,ri-iriiiltoaní vlivy
a zdŮvodnění nárŮstu Či poklesu jednottiých objemů. Uvést případně i datší rozhodující objemy ovlivňující
dosaženou skutečnost kapitálových a běžných výdajů.

Analý za kap itál owch r,"idai ů vKč
Položka Kapitáloqý výdai upr. rozpočet skutečnost rozdil

6I ,l 46! ťl l lh63 blG,^l ío 1 .|a
62

63

64

X Kapitálové qýda.le celkem 1lt6 j íll I l6) ll 6,dl fi1,|q

l0. Podrobná informace o Čerpání prostředkŮ poskytnutých na řešení následků živelních katastrof
a mimořádných situacÍ, vČetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.

Objem poskytnuqich dotací.
Použito na následující úěely
Nevyěerpaný objem.,..ffi ., clůvod proč

11. Rozbor hosPodaření zíizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných tlle odvětví.
Podíl PřísPěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařícíclr se ztrátou na
celkovém poČtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

Odvětví
Počet

ziskorných
Celkový zisk v Kč Počet

ztrátových
celková nrátav kč

Skolství 4 lJ ltC, rI
Kultura
zdravotnic.
Sociální
Ostatní
Celkem

L2,Yýznamné r{kyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

I/ komentáři uvést zejména odchyllql od schvóleného rozpočtu, výrazné změny v porovnóní s předchozími rotql.
Soustředit Pozornost na zadluŽenost, zvlášť uvést % dluhové služby a podrobně rozvést způsobyjejího řešení.

ové stránky rozpočtu zvlášt' zabéžné a kapitálové a

|Jkazaíe| rozpočtu po
konsolidaci v tis. kč

2016 201,7 Rozdíl
skutečnosti
2017-2016

oÁ plněni
201712016upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost

Béžné ýdaje celkem l ,1l ! 11.I í 16í t ll6 l) Jt 44 .ta lnq ,q,
Kapitálové Wclaie celkem 6 tlaa 6lltl 1116h 116! ' !'Joal l1a,Olyldl,í4


