Závěrečný účet městyse Panenský Týnec za rok 2017
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
Údaje o obci :
Městys Panenský Týnec
IČ: 00265314
adresa : Panenský Týnec čp.10, PSČ 439 05
Kontaktní údaje :
starosta : Bc. Jiří Čížek
telefon: 415694129

Rozpočtové provizorium pro rok 2017 bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva
městyse Panenského Týnce dne 19.12.2016.
Rozpočet městyse pro rok 2017 byl projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva
městyse dne 28.3.2017 Celkem příjmy : 7 957 tis.Kč a celkové výdaje : 7 924 tis.Kč.
Rozpočet je schválen jako přebytkový. Přebytek rozpočtu je 33 tis. Kč.
V průběhu roku 2017 bylo schváleno 20 rozpočtových opatření. Rozpočet po změnách byl
v příjmech: 9 667,12 tis.Kč. Výsledek příjmů od počátku roku za rok 2017 byl 9 750,41 tis.
Kč. Došlo k navýšení příjmů o 1 710,12 tis. Kč.
Rozpočet po změnách byl ve výdajích: 9 893,12 tis. Kč, došlo k navýšení výdajů o 1 969,17
tis. Kč. Výsledek výdajů od počátku roku za rok 2017 byl 9 693,64 tis. Kč.
Výsledek hospodaření městyse za rok 2017
Náklady za rok 2017 celkem
9 758 718,62 Kč
Výnosy za rok 2017 celkem
9 278 144,26 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období : - 480 574,36
(Sestava Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017 je k nahlédnutí na Úřadě městyse Panenský Týnec)
Městys vede dva účty:
1. Základní běžný účet u KB Louny : 231 10
2. Účet vedený u ČNB pobočka Ústí nad Labem : 231 20
Stav základního bežného účtu u KB Louny k 31.12.2017
Stav účtu u ČNB Ústí n.Labem k 31.12.2017 :
Celkem stav na účtech :
Stav pokladní hotovosti je k 31.12.2017 nulový.

: 4 225 069,44 Kč,
1 052,80 Kč.
4 226 122,24 Kč

Městys je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací : Mateřské školy a Základní školy v
Panenském Týnci.

Neinvestiční příspěvek na rok 2017 pro Mateřskou školu Panenský Týnec byl schválen dne
28.3.2017 na veřejném zasedání zastupitelstva ve výši 450 tis. Kč.
Neinvestiční příspěvek na rok 2017 pro Základní školu Panenský Týnec byl schválen dne
28.3.2017 ve výši 850 tis. Kč. Na veřejném zasedání dne 30.10.2017 bylo schváleno
navýšení příspěvku pro ZŠ o 100 tis. Kč na rekonstrukci WC.
Část mzdových nákladů ZŠ hradí městys ze svého rozpočtu, aby mohla být škola zachována,
z rozpočtu městyse bylo dne 28.3.2017 schváleno 200 tis. Kč pro ZŠ na rok 2017. Na mzdy
ZŠ bylo v roce 2017 vyčerpáno ze SR městyse celkem 141 495,- Kč.
Městys nemá zastavený majetek.
Městys má zřízena věcná břemena.
Městys je zřizovatelem příspěvkových organizací.
Městys neprovozuje hospodářskou činnost.
Městys nehospodaří s majetkem státu.
Městys neuskutečnil žádné akce,podlehající zadávacímu řízení dle zákona č.134/2016 Sb.,o
zadávání veřejných zakázek.
Městys je členem Mikroregionu Perucko, členem Sdružení Panenský Týnec a Žerotín pro
stavbu kanalizace a ČOV, dále je členem Spolku pro obnovu venkova Bělotín , Euroregionu
Krušnohoří Most a Severočeského sdružení obcí Ústí nad Labem.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Panenský Týnec za rok 2017 byly zjištěny dle § 10 odst. 4
písm.b) zákona č.420/2004 Sb., následující podíly:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,48 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
3,02 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

