
Příloha k účetní závěrce Obce Hradešice za rok 2017 

 

Hospodaření Obce Hradešice za rok 2017 

 

Výnosy celkem:                      11.155.606,35 

Výnosy z činnosti     4.293.122,93 

(prodej dřeva, prodej služeb, pronájmy,  příjmy ze správních a místních poplatků, pokuty, příjmy 

z odepsaných pohledávek, prodej materiálu, prodej pozemků, ostatní výnosy – odměna EKO-KOM ) 

Finanční výnosy               348,08 

(úroky+finanč.výnosy)) 

Výnosy z daní      6.080.762,34 

Výnosy z transferů (dotací)                     781.373,- 

 

Náklady celkem:     6.002.716,60 

Náklady z činnosti     5.259.573,70 

(nákup materiálu, DKP, spotřeba energie, opravy a údržba, služby, mzdy, poplatky, dary, ostatní 

náklady – refundace, dopravní obslužnost, pojištění) 

Úroky          40.718,04 

Náklady na transfery     442.704,86 

Daň z příjmů       259.720,- 

(daň z příjmů za obec) 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním   5.412.609,75 

- předepsaná daň na rok 2017                   131.000,- 

 

    

 

Výsledek hospodaření po zdanění  5.152.889,75 



 

 

Stav majetku Obce Hradešice k 31.12.2017 

Účet  018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek          67.283,92 

 019 ostatní dlouhodobý majetek            61.740,- 

 021 stavby       64.006.503,90 

 022 stroje, přístroje, zařízení        1. 725.693,95 

 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek        853.159,20 

 029 ostatní dlouhodobý hmotný majetek          62.000,- 

 031 pozemky                       9.224.790,18 

 032 kulturní předměty                       1,- 

 042 nedokončené investice                4.403.645,70 

 062 majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem  3.741.000,- 

 069 finanční majetek                       728.685,30 

Celkem         84.874.503,15 

 

 

Stav bankovních účtů k 31.12.2017 

Účet 231 běžné účty obce                     3.375.787,38  

 236 účet fondu vodovodu + hřbitov + míst. Komunikace          3.064.319,20 

 241  ( BÚ  VHČ )         66 .628,01 

 261  ( obce + VHČ )                    142.634,-   

 263   Ceniny               534,- 

Celkem                  6. 649.902,59  

   

 



       

Přehled aktiv a pasiv 

Aktiva: 

Účet 112 materiál na skladě                        3.173,- 

 311 odběratelé         50.696,- 

 314 poskytnuté zálohy (el.energie, voda,znak)   131.630,- 

 315  pohledávky z hlavní činnosti           550,-    

 381 záloha na pojištění        30.662,- 

 385  příjmy příštích období     545.047,-  

 388 dohadné účty aktivní na zálohy služeb     71.460,60  

 

Pasiva: 

Účet 321 dodavatelé                     190.139,92 

 324 krátkodobé přijaté zálohy na služby   165.802,96 

 331 zaměstnanci      51.526,- 

 333 jiné závazky vůči zaměstnancům      34.913,- 

 336 sociální pojištění        34.042,- 

 337 zdravotní pojištění        15.322,- 

 342 daně – zálohová, srážková                    13.185,- 

 343 daň z přidané hodnoty      30.008,- 

 374 krátkodobě přijaté zálohy – vratka volby   12.858,- 

 384 předepsaná daň za obec za rok 2017               131.000,- 

 384 výnosy příštích období (hroby 2017-2018)                 15.280,- 

 389 dohadné účty pasivní (zálohy na el.,plyn,vodu)   124.130,- 

 419 ostatní fondy                3.064.319,20 

 451 dlouhodobé úvěry                                     10.706.642,27 

  



 

Rozpočtové hospodaření za rok 2017 

Rozpočtové příjmy  celkem:                  20.646.561,03 

Rozpočtové výdaje  celkem:                  23.459.917,54 

Dlouhodobě přijaté půjčky        8.157.003,94 

Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček         867.791,- 

Oper.z peněž.účtů organ. bez char. P a V          49.704,-   

Změna stavu krát.prostř.na účtech      4.525.560,43     

 

 

 

 

 


