TABULKA Č. 1
Příloha č. 7 k vyhlášce Č. 367/2015 Sb.
Příjemce: Písková Lhota
Kraj4: Středočeský
Poskytovatel3:
Kapitola1: Ministerstvo financi

-

VPS
Finanční vypořádáni

dotaci poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotaci na programová financováni, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředku finančních mechanismu
v Kč na dvě ~
Ukazatel

č. akce (projektu)
EDS/SMVS

účelový znak

číslo jednací

Čerpáno
k31. 12. 2017

a

b

c

d

1

Vráceno v pruběhu
roku na bězný účet

Předepsaná výše

kraje

Skutečně použito
k31. 12. 2017

2

3

vratky dotace při
finančním
vvoořádání
4=1-2-3

Dotace celkem
98074

MF1

Nové volby do zastupitelstev obci (20.5.2017)

98074

MF

Nové volby do zastupitelstev obci (19.8.2017)

98074

Nové volby do zastupitelstev obcí (4.2.2017)

Nové volby do zastupitelstev obci (4.11.2017)

98074

Volba prezidenta - přípravná fáze (obce s pověřeným

98008

‘1 2fl1 -9

94921201711201-2

MF
‘)flfl~7~P~fl1~7l1gQ1

-2

MF
~1n7i‘)n17i1 201-2

9n~nI9nl7/1201
-3
MF-

nhr‘nirn ~ř~drn\

Volby do Poslanecké sněmovny Pa~amentu ČR

Sestavil, tel.: D. Matějčková, 725 524 ~
Datum a podpis:

Komentář:

23.1.2018

98071

~/ř

MF

18 226,00

‘~‘~‘~“~“12Ol-q

Kontroloval, tel.:

Datum a podpis:

OBECNÍ ÚŘAD
PĺSKOVÁ LHOTA
Psč 290 01, Poděbrariy

5 236,00

F. Doležal, 774
148

12 990,00

700

23.1.2018

flhp~

Poděbrěd~ká 17.
1č 00239615

0,OC

TABULKA Č. 2

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od
peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2017 (bez ústředních orgánů státní správy a
státních fondů)
(POUZE NOVÉ PUJČKY A Ú VĚRY PŘIJATÉ V ROCE 2017)
ObecIDSO: Písková Lhota
Okres: Nymburk

Účel úvěru

Výše úvěru nebo
návratné finanční
.
vypomoci

Poskytovatel úvěru

Termín splatnosti

Úroková
sazba v %

Způsob ručení

3

4

5

6

(v_ti~_Kč~__*)

2

~

~
~
~

~

~

*) POZNAMKA:

V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně

Vypracoval:
(příjmenĺ, telefon, podpis)
725 524 423

Kontroloval:
(přĺjmenĺ, telefon, podpis)
F. ~r~7200 148

Datum:
flhDc PÍs4~ová Lhota
Poděbradab.~ 17,29001 Poděbmdy

~č OO23~~

23.1.2018

TABULKA Č. 3

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona Č.
13912006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení a podle zákona Č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek
Obec/DSO: Písková Lhota
Okres: Nymburk

(v tis. Kč)

Identifikace smlouvy/předmět smlouvy,
koncesionář, celkový závazek po dobu
trvání smlouvy/

Datum
začátku
smlouvy

Datum
ukončení
smlouvy

Rozpočet v roce 2017
schválený

po změnách

Skutečnost do
31.12.2017

1

2

3

4

5

6
~

~
~

~
~-

—~
—---

~
—~
~ —
~___________
~_____________

~
~
Celkem
Sloupec 1:

vyplní se předmět smlouvy (například provozování vodohospodářské
infrastruktury), dále název Koncesionáře a výše celého závazku po dobu
trvání smlouvy. Pokud žádný finanční závazek obci nebo městu nevzniká,
tak se uvede: „bez závazku“. Uvádí se tedy pouze předpokládané výdaje,
případné předpokládané příjmy se neuvádí.

Sloupec 2 a 3:
Sloupec 4 až 6:

vyplní se data začátku a ukončení koncesní smlouvy
uvedou se údaje o výdajích

Vypracoval: D. Matějčková, 725 524 423
(příjm ní, telefon, podpis)

Kontroloval:
F. Doležal, 774 700 148
(příjmení, telef n, podpis)

Obec Písková Lhota

Poděbra~.á 17. 29001 Poděbrady
l‘~ 0(1239615

Datum: 23. 1. 2018

TABULKA Č. 4
/
ObecIDSO:
Okres:

/

~

P,4

~ 1-107-4

Komentář k roku 2017:
(stručné zhodnocen ĺ finančního hospodaření, neplánované výrazné
příjmy a mimořádné výdaje oproti schválenému rozpočtu, podstatné
položky na podrozvahových účtech, zapojení mimorozpočtových zdroju)
Obec Písková Lhota v roce 2017 hospodařila podle schváleného rozpočtu. Rozpočet byl
schválen jako schodkový, schodek byl schválen ve výši 879 949 Kč. Na měnící se potřebu
výdaju a změnu příjmové části obec reagovala 8 rozpočtovými opatřeními. V roce 2017 byla
připravena investice pořízení dopravního automobilu pro JSDH Písková Lhota. Tato investice
byla zaplacena na počátku roku 2018. Obec obdržela dotaci od Středočeského fondu podpory
dobrovolných hasiču ve výši 300 000 Kč. 3. října byl odsouzen starosta obce,17. října odstoupili
4 členové zastupitelstva a starosta, byl odvolán místostarosta obce. Do 20. listopadu byl chod
obce ochromen, neboť nebyl žádný statutární zástupce obce. Od 20. listopadu byl jeden ze
zbývajících členu zastupitelstva pověřen výkonem pravomoci starosty a byly hrazeny pouze
výdaje běžné k zachování chodu obce. Proto finanční prostředky na BÚ vzrostly a hospodaření
skončilo jako přebytkové. Na konci roku obec skončila se zustatkem na běžných účtech obce ve
výši 3777215,90 Kč. Obec pravidelně splácí dva úvěry u Komerční banky, v roce 2017 výše
splátek činila 730 644 Kč.
-

flb~ PI~ková Lhota
Poděbr8ck~ 17. 290 01 Poděbmdy

~č 00239615

Vypracova~~)~ ~ ĺKontroloval:
(příjmení, t efon, p6dpis) (příjmení, telefon, podpis) /7
D. Matějčková, 725 524 423
F. Doležal, 774 700 148

Datum:

23.1.2018

VZOR

/

Á~ /

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Přijemce:
Kraj: Středočeský
Poskytovatel: MV - GŘ HZS ČR
Kapitola1:
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A.

Finanční vypořádání dotaci a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotaci na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředku finančních mechanismů
v Kč na dvě desetinná místa
Předepsaná výše
Ukazatel

č. akce (projektu)
EDS/SMVS

účelový znak

a

b

c

číslo jednací

Čerpáno
k 31. 12. 2017

Vraceno v pruběhu
roku na účet kraje

1

2

Skutečně použito
k 31. 12. 2017

.

A.1 Dotace celkem

d
MV-231 40-5/PO-

IZS-2017
MV-231 40-27/POIZS/201 7

a) odborná příprava strojníku, velitelu
~) vyaaje za us~utecneny zasan mimo územi oovoa
(PHM)
c) věcné vybavení neinvestiční povahy, opravy, revize,
technické prohlídky
d) zabezpečení akceschopnosti (jen JPOII.)
e) mzdové výdaje a zákonné pojištění na sociální
zabezpečení

~ 000,00

~

Pb~‘

ĺ ~ě1~?

0,00

--

~ 000,00

0,00

~

0,00
0,00

-

000
0,00
0,00

1~

Sestavil:
\~.
Datum a podpis:

3

vratky dotace a
návratné finanční
výpomoci při
finančním
vvoořádání
4=1-2-3

Kontroloval:
Datum a podpis:

F. ~

Lhota
poděbrad~~ 11.29001 Poct~bm~‘Y
iČ. 00239615
~ Pi~kwá

