TABULKA č. 1
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
Příjemce: Obec Narysov
Kraj4: Středočeský
3
Poskytovatel :
1
Kapitola : Ministerstvo financí - VPS
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel

č. akce (projektu)
EDS/SMVS

účelový znak

číslo jednací

Čerpáno
k 31. 12. 2017

Vráceno v průběhu
roku na běžný účet
kraje

a

b

c

d

1

2

v Kč na dvě desetinná místa
Předepsaná výše
Skutečně použito
vratky dotace při
k 31. 12. 2017
finančním
vypořádání
3
4=1-2-3

Dotace celkem

Nové volby do zastupitelstev obcí (4.2.2017)

98074

Nové volby do zastupitelstev obcí (20.5.2017)

98074

Nové volby do zastupitelstev obcí (19.8.2017)

98074

Nové volby do zastupitelstev obcí (4.11.2017)

98074

Volba prezidenta - přípravná fáze (obce s pověřeným
obecním úřadem)

98008

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

98071

Sestavil, tel.: Bc. Michaela Škvárová, tel. 731514440
Datum a podpis: 30. 1. 2018

Komentář:
Dotace UZ 98071 skutečně čerpána ve výši 10635,50
výše vratky 7590,50 odvedena řádně v roce 2017

MF-1762/2017/12012
MF-9492/2017/12012
MF20375/2017/1201-2
MF26107/2017/1201-2
MF20630/2017/1201-3
MF23033/2017/1201-3

0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
18 226,00

Kontroloval, tel.:
Datum a podpis:

7 590,50

10 635,50

Vlasta Petýrková
tel. 602309686
30.1.2018

0,00

TABULKA č. 4

Obec/DSO : Obec Narysov
Okres : Příbram
Komentář k roku 2017:
(stručné zhodnocení finančního hospodaření, neplánované výrazné příjmy
a mimořádné výdaje oproti schválenému rozpočtu, podstatné položky na
podrozvahových účtech, zapojení mimorozpočtových zdrojů)
V roce 2017 nedošlo k neplánovaným výrazným mimořádným příjmům ani mimořádným výdajům
oproti schválenému rozpočtu, které by zásadně ovlivnily čerpání schváleného rozpočtu obce a to ani
v porovnání s předchozími roky. Všechny změny oproti schválenému rozpočtu byly řádně ošetřeny
patřičným rozpočtovým opatřením. Obec neeviduje na podrozvahových účtech podstatné položky.
Nedošlo k zapojení mimorozpočtových zdrojů. Obec neprovozuje podnikatelskou činnost a proto
není možné zapojení výsledku podnikatelské činnosti do rozpočtu. Nedošlo k žádné mimořádné
události ani živelné katastrofě a proto nebylo třeba čerpání prostředků na řešení mimořádných
událostí. Výkyvy ve vývoji hospodaření ani výrazné odchylky od schváleného rozpočtu se v roce
2017 neprojevily.

Vypracoval:
Škvárová, tel. 731514440
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval:
Petýrková, 602309686
(příjmení, telefon, podpis)

Datum:

30.1.2018

