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ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HLÁSNICE ZA ROK 2017
Na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), byl zveřejněn návrh závěrečného účtu obce Hlásnice za rok
2017, včetně zákonných příloh, na úřední desce Obecního úřadu Hlásnice a na internetových
stránkách obce Hlásnice od 22. 5. 2018 až do jeho schválení Zastupitelstvem obce Hlásnice dne
21. 6. 2018, usnesení č. 212. Návrh závěrečného účtu byl schválen Zastupitelstvem obce Hlásnice
ve znění, v jakém byl zastupitelstvu předložen.

1.

Plnění příjmů a výdajů obce za kalendářní rok:

Na rok 2017 byl schválen rozpočet schodkový – do schváleného rozpočtu byl zapojen přebytek
hospodaření minulých účetních období na pokrytí rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 591.000,Kč, z toho 144.000,- Kč bylo určeno ke splácení jistiny úvěru čerpaného v roce 2009 (financování - pol.
8124).
Dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí
a regionálních rad sestaveného ke dni 31. 12. 2017:

Schválený rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.2016

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace
- Převody mezi bankami
Celkem tř. 4
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů, tj. převody
mezi účty obce, pol. 4134
(příjem do pokladny z běž.účtu)

1.781.500,00
145.500,00
3.300.000,00
55.000,00
0
55.000,00
5.282.000,00

1,784.940,00
160.244,00
3.300.000,00
311.502,00
0
311.502,00
5.556.686,00

2.524.142,91
459.801,13
0
422.002,00
0
532.502,00
3.405.946,04

0

0

110.500,00

Příjmy celkem po konsolidaci

5.282.000,00

5.556.686,00

3.295.446,04

Třída 5 – Běžné výdaje
Z toho převody mezi bankami
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Konsolidace výdajů, tj. převody
mezi účty obce – pol. 41347
(výdaj z běž. účtu do pokladny)
Výdaje celkem po konsolidaci

2.109.000,00
0,00
3. 620.000,00
5.729.000,00

2.541.646,00
0,00
3.720.003,00
6.261.649,00

2.005.770,98
0
1.535.240,77
3.541.011,75

SALDO: Příjmy - výdaje
Třída 8 – Financování
8115 „Prostředky minulých let“
(změna stavu bankovních účtů

110.500,00
5.729.000,00

6.261.649,00

3.430.511,75

-447.000,00

-704.963,00

- 135.065,71

591.000,00

848.963,00

279.065,71
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1.1. - 31.12. 2017)
To znamená: PS (počáteční stav) – (mínus) KS (konečný stav) BÚ (bankovních účtů) obce
se rovná: 2.063.602,30 ( k 1.1. 2017) – (mínus) 1.784.536,59 ( k 31.12. 2017) =
+279.065,71 (změna bankovních účtů, kdy KS je menší než PS - schodek)
Přijaté úvěry a půjčky
Uhrazené splátky úvěrů

0,00
-144.000,00

0,00
-144.000,00

0,00
-144.000,00

FINANCOVÁNÍ celkem

447.000,00

704.963,00

135.065,71

Z tabulky je zřejmé hospodaření obce se schodkovým rozpočtem ve výši 135.065,71 Kč /rozdíl
příjmů a výdajů (tř. 1–4 mínus tř. 5-6) je záporný/. K 31. 12. 2017 obec použila část finančních
prostředků ze zůstatku na bankovních účtech obce z minulých let ve výši 279.065,71 a současně
splatila úvěr ve výši 144.000,- Kč.
a) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou přílohou k závěrečnému účtu a jsou také k nahlédnutí v kanceláři Obecního
úřadu Hlásnice (Výkaz Fin 2-12 M).
b) V souladu s ustanovením § 16 zákona bylo v roce 2017 provedeno 14 rozpočtových opatření.
V upraveném rozpočtu (rozpočtová opatření) bylo využito prostředků z minulých let ve výši
848.963,00 Kč (oproti schválenému rozpočtu o 257.963,00 Kč více) na krytí rozpočtem
nezajištěných výdajů. Prostředky z minulých let na krytí rozpočtem nezajištěných výdajů se
v upraveném rozpočtu uplatnily zejména v první polovině roku, kdy ještě není zřetelný vývoj plnění
rozpočtu. Příklady využití prostředků z minulých let na krytí rozpočtem nezajištěných výdajů: hlavní
podíl mělo rozpočtové opatření na nákup křovinořezu a sekačky na trávu, zvýšené náklady na
spotřebu vody a plynu v obecních bytech (následně tyto položky vykompenzovány z příjmů),
právnické služby, účast obce v soutěži Vesnice roku, obnova pískovcového kříže u hřiště před
přijetím neinvestiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ve skutečnosti byly prostředky
minulých let v rozpočtovém roce 2017 využity ve výši 279.065,71 Kč.
Důvod snížení využití prostředků minulých let oproti plánu: přijaté neinvestiční dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na částečné pokrytí obnovy pískovcového kříže ve výši 75.776,Kč, přijaté investiční dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 151.503,- Kč na
částečné pokrytí technického zhodnocení veřejného osvětlení v obci. (výměna svítidel jiných
parametrů) a zvýšení daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu a jejich částečné použití k
úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů.
c) K vyššímu plnění daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu došlo především z důvodu vyššího
výnosu na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (pol. 1111), dani z příjmů právnických
osob (pol. 1121) a na dani z přidané hodnoty (pol. 1211).
d) Zvýšení objemu schváleného rozpočtu z důvodu přijetí dotace z jiného rozpočtu (§ 16 odst. 2
zákona), a to:
-

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) na obnovu
pískovcového kříže ve výši 75.776,- Kč (položka 4116),

-

investiční dotace ze státního rozpočtu (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) na technické
zhodnocení veřejného osvětlení v obci (výměna 24 ks svítidel výbojkových za svítidla LED
a instalace nového rozvaděče veřejného osvětlení) ve výši 151.503,- Kč,
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-

rozdíl skutečnosti a údaje ve schváleném rozpočtu neinvestičního příspěvku ze státního
rozpočtu na výkon státní správy ve výši 2.800,- Kč (položka 4112), plán: 55.000,- Kč,
skutečnost: 57.800,- Kč,

-

ze státního rozpočtu neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, konané v říjnu 2017 ve výši 26.423,- Kč.

Celkem zvýšení objemu rozpočtu z důvodů přijetí dotace z jiných veřejných rozpočtů: 256.502,-Kč.
e) Zvýšení objemu schváleného rozpočtu (v rozpočtu po změnách – rozpočtovým opatřením) použitím
nových rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů ve výši
18.184,- Kč (§16 odst. 3 písm. b) zákona).
Celková bilance zvýšení objemu rozpočtu v r. 2017 po úpravách oproti schválenému rozpočtu (výdaje
upraveného rozpočtu mínus výdaje schváleného rozpočtu) je součet všech zapojených prostředků:
- Zapojení prostředků minulých let: 257.963,- (písm.b)
- Zapojení prostředků přijatých z jiných veřejných rozpočtů (SR): 256.502,- (písm. d)
- Zapojení nových rozpočtem nepředvídaných příjmů: 18.184,- (písm. e)
Celkové zvýšení objemu rozpočtu (upravený rozpočet) oproti schválenému rozpočtu: 532.649,(pol. 8124 se rozpočtovým opatřením neměnila).
f) Ve schváleném rozpočtu byly plánované kapitálové příjmy ve výši 3.300.000,- Kč, jelikož byl
předpoklad prodeje stavebních pozemků ještě v roce 2017.
g) Skutečnost běžných výdajů po změnách byla o necelých 536 tis. Kč menší než předpoklad. Některé
opravy a údržba majetku obce nebyly realizovány v roce 2017, jak bylo plánováno.
Předpoklad kapitálových výdajů víc než o 2 mil. Kč větší než skutečnost, jelikož realizace
prodloužení vodovodu a kanalizace byla přesunuta do roku 2018.

2.

Údaje o hospodaření s majetkem:

a) V roce 2017 byl pořízen tento majetek:
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) do výše 40.000,- Kč za položku v celkové
hodnotě 42.501,- Kč, z toho:
 Křovinořez
25.751, sekačka
10.290, vícefunkční zahr.nástroj (ořez, pila, křovinořez)
3.990, vysavač do komunitního domu
2.470,- Stavby (účet 021) - přírůstky v celkové hodnotě 2.666.565,64 Kč , z toho:



Technické zhodnocení místní komunikace 643/12 k domu č.p. 23 a 24
( s podílem investiční dotace od Olomouckého kraje výši 278.835,-Kč
přijaté v roce 2016)
Technické zhodnocení veřejného osvětlení – výměna 24 ks svítidel
výbojkových za svítidla LED a nový rozvaděč s podílem investiční
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dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu Efekt 2017 ve výši
151.503,- Kč
Technické zhodnocení opěrné zdi MK v Hlásnici (u kaple) s podílem
investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši přijaté
v roce 2016 ve výši 717.025,- Kč (bližší informace v bodě 6.
Přijaté výše dotace z veřejných rozpočtu v r. 2017)

372.527,67

1.545.725,00

b) Na podrozvahových účtech eviduje obec k 31.12.2017:
-

jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (jiný DDHM), který nesplňuje hranici DDHM 028, ale
současně vyžaduje jeho evidenci, v celkové hodnotě 126.142,- Kč, účet 902,

-

jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (jiný DDNM). Který nesplňuje hranici DDNM 018, ale
současně vyžaduje jeho evidenci v celkové hodnotě 3.658,- Kč, účet 901,

-

majetek vypůjčený dle smlouvy o výpůjčce – nádoby na separovaný odpad od fi EKO-KOM, a.s.,
ve výši 37.709,-Kč, účet 966, majetek pronajatý od firmy Marius Pedersen, s.r.o., Šternberk, ve
výši 28 620,-, účet 974 a odepsané pohledávky za nájemné z bytu a služby s nájmem spojené ve
výši 101.511,- Kč, účet 905.

c) V roce 2017 byla vyúčtovaná záloha poskytnutá v r. 2016 na doplnění konstrukce zábradlí k opěrné
zdi MK u kaple ve výši 35.000,- Kč pro zlepšení bezpečnosti. K 31. 12. 2017 byla poskytnuta
záloha na materiál technického zhodnocení „sociálky KD“ ve výši 20.000,- Kč.
.
d) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.12. 2017 ve výši 805.912,10 Kč, z toho:


Infrastruktura – komunikace do rozvojové plochy Rovinka ve výši 140.937,00 Kč, z toho
29.500 Kč vyhotovení geometrického plánu, 54.450 Kč projektová dokumentace, 1.000 Kč
správní poplatek, 55.987 Kč – vsakovací jímky a test (účet 042 0001),



Stavba vodovodní přípojky k domu č.p. 28 OÚ – projektová dokumentace ve výši 3.630,00
Kč (účet 042 0002),



Technické zhodnocení sociálky KD – zázemí sportoviště 3412 ve výši 184.922,10 Kč (účet
042 0004),



Vybudování chodníku u kaple ve výši 62.750,00 Kč, z toho: 10.000 Kč správní poplatek,
30.250 Kč projektová dokumentace, 22.500 Kč zemní práce (účet 042 0005),



Vybudování zpevněné plochy mezi komunitním domem a „sociálkou“ ve výši 10.000 Kč,
z toho: 2.500 Kč geodetické práce, 7.500 Kč projektová dokumentace (účet 042 0006),



Vybudování chodníků v obci – projektová dokumentace ve výši 64.525,00 Kč, z toho
projektová dokumentace v r. 2016: 63.525 Kč a správní poplatek 1.000 Kč v r. 2017 (účet
042 0009)



Vybudování parkoviště u hřbitova – projektová dokumentace (r. 2016) ve výši 20.570,00 Kč
(účet 042 0010)



Obnova budovy OÚ ve výši 197.230,00 Kč, z toho projektová dokumentace ve výši
39.930,00 Kč (r. 2016) a 157.300 Kč ( r. 2017) (účet 042 0011)
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Nový vodovod Rovinka ve výši 61.581,00 Kč, z toho: správní poplatky 8.000 Kč,
geometrické plány: 4.455 Kč, projektová dokumentace: 56.870 Kč a poplatky Sekne: 3.146
Kč, podíly vlastníků: - 10.890 Kč, ( účet 042 0012)



Nová kanalizace Rovinka ve výši 59.767,00, z toho: správní poplatky: 8.000 Kč,
geometrické plány: 4.455 Kč, projektová dokumentace: 56.871 Kč, poplatky Sekne: 1.331
Kč, podíly vlastníků: - 10.890 Kč (účet 042 0013)

e) Při inventuře obecního majetku za rok 2017 nebyly zjištěny žádné inventarizační ani účetní rozdíly.
f) Obec Hlásnice nevedla během roku 2017 hospodářskou činnost.
g) Zastavěný majetek k 31. 12. 2017 – obec nemá majetek v zástavě.
h) Obec jako vybraná účetní jednotka začala poprvé k 31.12.2011 svůj majetek podle zákona (z. č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ČÚS č. 708, v platném znění, vyhl. 410/2009 Sb.,
v platném znění) účetně odepisovat, a to prostřednictvím účtů oprávek. Souvztažným účtem
k účtům oprávek je účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku. Výše oprávek k jednotlivému majetku
obce jsou patrné z účetní závěrky – výkaz Rozvaha ve sloupci 2 Období běžné, korekce, jež je
přílohou závěrečného účtu.
i) V roce 2017 došlo na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Hlásnice k těmto dispozicím
s majetkem obce či nabytí do majetku obce:
Pozemky:
1.) Sloučení větší části pozemku, p.č. st. 77, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 160 m 2
s pozemkem p.č. 643/3, ostatní komunikace na základě ohlášení změny údajů o pozemku
k zápisu do katastru nemovitostí: v roce 2016 došlo ke sloučení výše uvedených parcel,
v roce 2017 účetní případ dodatečně zaúčtován.
2.) Bezúplatný převod p. č. 581/6 o výměře 23 m2 z Olomouckého kraje do vlastnictví Obce
Hlásnice – darovací smlouva, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
podán 13. 12. 2017, vklad proveden 12. 1. 2018 – obec nabyla v účetní hodnotě 430,00 Kč.
3.) Prodej: dne 13. 12. 2017 ZO schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s O. L. na
prodej části p. č. 461/56 o výměře 1.397 m2 na stavbu rodinného domku, o účetní hodnotě
4.023,36 Kč, reální hodnotě – kupní ceně 1.747.647,00 Kč. Kupní smlouva uzavřena v roce
2018.
Stavby:
Pohyby uvedeny v bodě 2. Údaje o hospodaření s majetkem. Obec žádný svůj majetek v roce
2017 kromě pozemků neprodala.
Podrobné údaje o hospodaření s majetkem (včetně oprávek) jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu
Hlásnice
v zákonem
předepsaných
výkazech
(Rozvaha,
Příloha,
Výkaz
zisku
a ztráty).
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3.

Významnější opravy v roce 2017 – náklady:
 V roce 2017 byl restaurován pískovcový kříž u hřiště s podílem dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj (k dotacím blíže v bodě 6. Přijaté dotace z veřejných rozpočtů v r. 2017) v celkové výši
74.980,00 Kč a provedena drenáž kolem základu kříže. Další dobrovolnické práce na úpravě
okolí kříže budou dokončeny v roce 2018 a následně podáno finanční vypořádání akce.
 V roce 2017 byla započata oprava interiéru samostatného sociálního zařízení – zázemí
sportoviště. Byly provedeny nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny, úprava dispozice
vnitřních prostor novými příčkami, částečně provedeny nové omítky, obklady a dlažba sprchy,
včetně nové betonové podlahy. Výdaje v r. 2017: 184.922,10 Kč.

4.

Finanční situace obce k 31.12. 2017

Stav ZBÚ obce k 1. 1. 2017: 2.063.602,30, z toho BÚ u ČS: 1.969.786,70 a u ČNB: 93.815,60
I. Skutečné příjmy v r. 2017:

3.295.446,04 Kč

II. Skutečné výdaje v r. 2017:

3.430.511,75 Kč

III. Splátky jistiny úvěru v roce 2017:

144.000,00 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2017

- 135.065,71 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji mínus uhrazené splátky úvěru
(144.000,-) za rok 2017

- 279.065,71 Kč

(změna stavu základních běžných účtů obce je tedy 279.065,71 Kč s kladným znaménkem – vyrovnává
rozdíl)
Stav ZBÚ obce k 31. 12. 2017: 2.063.602,30 mínus 279.065,71 = 1.784.536,59 - v r. 2017 obec
hospodařila se schodkem 279.065,71 Kč, který vyrovnává financování 8115 (rozdíl počátečního a
konečného stavu na běžných účtech obce).
V roce 2017 obec nepřijala žádnou půjčku, úvěr či návratnou finanční výpomoc (od peněžních
ústavů, jiných fyzických a právnických osob).

IV. Dlouhodobé závazky obce:
Stav účtu 451 0200 Dlouhodobé úvěry k 31. 12. 2017
720.000,00 Kč
(co ještě obec dluží)
stav účtu 455 Dlouhodobé přijaté zálohy k 31. 12. 2016
16.600,00 Kč
(přijatá kauce a jistota pro případnou úhradu budoucí pohledávky
pronajímateli obci Hlásnice nájemci bytů č. 1 a č. 2 v domě č.p. 28 v Hlásnici)___________

Dlouhodobé závazky celkem

736.600,00 Kč
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V. Stav ZBÚ obce k 31.12.2017
1.784.536,59 Kč
z toho:
účet u ČNB:
134.347,40 Kč
účet u ČS:
1.650.189,19 Kč
(skutečný stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2017)
VI. Stav účtu 261 pokladna k 31.12.2017:
Pokladna byla účtována v režimu oddělené pokladny.

0 Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

5.

V roce 2017 došlo v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 k vratce
nevyčerpané neinvestiční dotace na volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje (konané v říjnu 2016)
ve výši 13.479,- KČ - (kapitola položka 6402 5364)

Přijaté výše dotace z veřejných rozpočtů v r. 2017:

6.


Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – dotace na volby do Poslanecké
sněmovny P ČR (konané v 10/17) (položka 4111)
 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci RUD – příspěvek
na výkon státní správy
 Neinvestiční dotace na částečnou úhradu akce: „Obnova pískovcového
kříže v obci Hlásnice“ od Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 Investiční dotace na částečnou úhradu akce: „Obnova veřejného osvětlení
v obci Hlásnice“ z programu Efekt 2017 od Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR

26.423,-. Kč
57.800,- Kč
75.776,- Kč
151.503,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přijaté dotace z veřejných rozpočtů v roce 2017 celkem:
311.502,- Kč
Dotace na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání.
Finanční vypořádání neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 15. 2. 2018
a vratka ve výši 13.363,- Kč je odvedena na účet Olomouckého kraje v zákonném termínu.
K finančnímu vypořádání neinvestiční dotace na opravu kříže u hřiště a investiční dotace na obnovu
veřejného osvětlení dojde v roce 2018.

7.

Tvorba a použití fondů

Obec Hlásnice netvoří žádný fond dle z. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném
znění.

8.

Stav přijatých nesplacených úvěrů a půjček
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Obec v roce 2009 čerpala úvěr ve výši 1.600.000,- Kč na vlastnický podíl ve VHS Sitka, s.r.o.
Šternberk.
Stav účtu 451 0200 (dlouhodobé úvěry) k 31.12.2017:
tzn. že tuto částku má obec ještě splatit.

720. 000,00 Kč

Splaceno k 31.12.2017:
z toho splacená jistina v roce 2017:

880.000,00 Kč
144.000,00 Kč

V roce 2017 bylo zaplaceno na úrocích z úvěru:
za vedení úvěru:
ostatní poplatky z úvěr. účtu
K úvěru viz body 4. III. a 4. IV.

9.

14.550,60 Kč
1.800,00 Kč
234,00 Kč

Stav poskytnutých nesplacených půjček

Obec Hlásnice neposkytla v r. 2017 žádné fyzické ani právnické osobě půjčku.

10.

Poskytnuté dotace

Obec Hlásnice neposkytla v roce 2017 žádné příspěvky a dotace.

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření Obce Hlásnice za rok 2017 provedl odbor kontroly Krajského úřadu
Olomouckého kraje Olomouc na základě písemné žádosti obce ze dne 4. 5. 2018 v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.
Závěr zprávy zní: Při přezkoumání hospodaření obce Hlásnice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění).
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou závěrečného účtu.

12.

§ 17 odst. 6 zákona

Uplatnění připomínek k závěrečnému účtu
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Hlásnice uplatnit buď písemně ve lhůtě po
dobu jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva obce Hlásnice.
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu přede dnem projednání v zastupitelstvu
Vyvěšeno na úřední desce OÚ:

22. 5. 2018

Sejmuto z úřední desky OÚ:

21. 6. 2018

Vyvěšeno na internetových stránkách obce:

22. 5. 2018

Sejmuto z internetových stránek obce:

21. 6. 2018
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Počet stran dokumentu: 9
Vypracovala: Renáta Kreuzigerová, správce rozpočtu a hlavní účetní obce Hlásnice
Přílohy
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
(Fin2-12 M) za období roku 2017
- Rozvaha- bilance za období roku 2017
- Výkaz zisku a ztráty za období roku 2017
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlásnice za rok 2017
Na internetových stránkách obce Hlásnice bylo zveřejněno úplné znění návrhu závěrečného účtu se
všemi přílohami, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Na úřední desce byl zveřejněn návrh závěrečného účtu obce Hlásnice s obsahem plnění příjmů a výdajů
rozpočtu v třídění podle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, tj. v rozsahu jednotlivých
kapitol a položek rozpočtové skladby a se závěrem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2017.
Veškeré údaje obsažené v závěrečném účtu a údaje k účetní závěrce za rok 2017 jsou také k dispozici
k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Hlásnice v úřední hodiny obecního úřadu: pondělí 10.00 12.00, 15.00 - 17.00 hod a středa 10.00 - 12.00, 17.00 - 18.00 hod.
V Hlásnici dne 22. června 2018
Marián Marghold
starosta obce
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