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PNjemce OBEC TUCHLOVICE
Kra~ StledOOeský
Poskytovatel3:

Kapitola 1. Ministerstvo finanel • VPS

finanCnl vypotádinl dotaci poskytnutých pfijemc:ům prostfednJc:ty1m kraje ze stětniho rozpočtu nebo státnlch finančnich aktiv

'. ~. -.- -~ . ..

Vr6c:eno v průb6hu Pfedepsan6 výie

Ukazatel e. akce (projektu) úeelový znak fIsIo jednad čerpáno roku na běžný účet Skuteeně poulilo vratky doIac:e pI'i
EOSISMVS k 31 12 2017 kraje k 31 12 2017 fln&nenlm

wootédAnl
a b c d 1 2 3 4=1-2-3

DGtMe-'"
"., ... ., -~

Nové volby do zastupitelslev obci (4 2.2017) 98074
MF·176212017/1201
2

Nové volby do zastupotelstev obci (20 5 2017) 98074 MF·949212017/1201
2

Nové volby do zastupitelslev obci (19.8 2017) 98074 MF·
203751201711201-2

Nové volby do zastupltelsteY obci (4 11.2017) 98074 MF·
26107/2017/1201-2

Volba prezidenta - pfípravni fa (obce • pwěf'eným
98008 MF·

obecnlm ůrademl 20630/2017/1201-3

Volby do Pollanecllé sněmoYny Parlamentu tR 98071 MF-
54 878.00 11 393.17 43284.83 0.00

23033/2017/1201-3

y Kč na dvě desetinm' mlsta

ČUt A. Flnanenl vypofI\dénl dotaci s výjimkou dotacf na prog~ finanoovénl. na projekty výzkumu. vývoje a inovaci

a na projekty spoIufinancované z rozpoetu Evropské unie a z prostreclků finančnlch mechanismů

Ul e 312 857 020
OBEC TUCHLOVIC

PSČ 273 O
ok •.•• K1adno

Kontroloval. tet

Datum a podpis

Mgr Jaroslav PoMa starosta obce

31 1 2018

\tf Č 312 857 020Sestavil. tel HeIéna SokolOv6:-referentka ObIJ

Datum a podPIS 31 1 2018

KomenW Obec: T uchlovice vrétila na účet Krajského úradu Sttedočesk kraje nevyOerpanou Ust zálohy cIotac:e na Vr:Jbt do Posl
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TABULKAč.2

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obci od

peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2017 (bez ústředních orgánů státni správy a

státních fondů)

(POUZE NOV~ PŮJCKY A ÚVťRY PŘIJA T~ V ROCE 2017)
Obec: TUCHLOVICE
Okres: KLADNO

vyse uveru neeo

Účel úvěru
návratné finančni Úroková

výpomoci Poskytovatel úvěru Tennin splatnosti sazba v%
Způsob ručenl

(v tis.Kč) ')
,

1 2 3 4 5 6

... ___ ... _._i_ .. -- o •• . . .. - - ......... . . - -p'lpaae ptlj

Vypracoval:
(prljmenl, telefon, podpis)
Helena Sokolo.vá i." ()

referentka ObU ~
telefon Č. 312 657 020

Kontroloval:
(ptfjmenl, telefon, podpis)
Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce
telefon Č. 312657020

Datum:
OBF.C TUCNlOVICE.

PSČ 2;3 O
~~no

31 1 2018

Obec Tuchlovice neměla v r.2017žádné úvěry, půjčky a návratné finančnl výpomoci od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob.
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TUULKAt.3

Výdaje územnlho samoeprivn6ho celku, kteri vyptývajl z koncHnlch smluv podle úkona č.
13912006Sb. o koncHnlch smlouvich a koncHnlm flzenl a podle úkona ě. 130412016 Sb., o

zadllvllnl v.r.Jných zakllzek

Obec:: TUCHLOVICE

0"'-: Kl.AIlNO (vlls. Ke)

Identifikace smlouvy/pr.dmit smlouvy, o.tum Datum Rozpotet v roce 2017

konceslonAl, celkový ÚYautk po dobu zaUtku ukoneenl
SkLMtnost do

trvánl smlouvyl smlouvy smlouvy aclwilený pozminiK:h 31.12.2017

1 2 3 4 5 6

lcelk ••••

Sloupec 1: vyplnl •• ptedmit smlouvy (napllklacl provaz""'nl voclollospodilsk.
infrastruktury). d6Ie nR.ev Konc:esIontis • vý" ceI6ho úvaII<u po dobu
!lvánl smlouvy. Pokud tádný flnantnl záy_ obci nebo m6stu nevznik6,
tak •• ..-: "_ závazku". Uridl •• tady pouze plsdpokI6dan6 výdaje,
pllpadn6 pr.dpoktidan6 pIIjmy •• newtdl

Sloupec 2 a 3:
Sloupec 4 al 6:

vyplnlse data zaUtku. uk_I koncHnl smlouvy
uvadou •• údaje o výdajlch

Vypl1lcoval tÓn /J
(plljmenl. telefon. podPiS) ~
H.lena SOkOlOV•• relerend<a oeo 31.1.2018

telefon e, 312 657 020

Kontroloval
(plljmenl. telefon. podpiS)
Mgr. Jaroslav Polta
lta/'Olta_
telefon e, 312 657 020

o.tum:

Obec Tuchlovic:e neuzavtela fádně konc:esnl
smlU\/)' a tudlt neměla fádně výdaje vyp!yyajlci
z konc:e.nlcl1smluv podle zák.č.13912OO6 Sb.
o konc:esnlcl1 smlouvách a koncesnlm Mzenl
• podle zák.t.13412016 Sb. o zadivjnl
vel'ejnýcl1za_

~
OBEC TUC~LOVICE

PSČ 273 02
okres Kladno
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TABUL.KA/!.4

Obec: : TUCHLOVlCE
Ok•••• : KLAONO

Komentáf k roku 2017:
(stručné zhodnoceni finančnlho nospcdařent, neplánované výrazné
prijmy a mimo~dné výdaje oproti schválenému rozpočtu, podstatné

polotky na podrozvahových účtech. zapojeni mimorozpočtových zdrojů)
Obec Tuchlovice v r.2017 obdrtela běžné prljmy z mlstnlch poplatků(popl.za odpady.
z verej.prostranstvl, z ubytovacf kapacity a hrbitovnl poplatky)a spnWnfch popl., pNjmy
z nájemného z bytových a nebytových prostor, prljmy z věcných bremen, z prodeje
pozemku.Obec Tuchlovlce dále obdrtela Investienl dotacI ze SFOI na napojeni cyklostezky
Tuchlovice-Kaeice a Investičnl dotaci od Ministerstva prilmyslu a obchodu na rekonstrukCi VO v
Tuchloviclch a v Srbech Obě investienl akce spolufinancovala z vlastnlch zdrojCl.Obec
TuchlovlC8 provedla kromé bt!ných oprav(WM Ildrtba domO ve vllltnictvl obce, budovy
zdravotnlho IttedlSkl, provozovny pedikůry a malUl, provozovny projekčnl klnce~") opravy
komunikaci v mlstnl e.sti Sr1)ya drobné opravy komUnikaci v Tuchloviclch. Dalll výdaje .e
týkaly ujilténl bé!ného provozu obce, li,uJittlnl chodu DPS. obecnf knihovny, ujiltlnl činnosti
mlstnl SPrBvy,péče o vzhled obce a VZ, péče o oba hrbitovy,ByIy opraveny nlkteré obecnl
studny. Obec rovnU zajilfovall výdaje spojené I provozem letnlho kina, kde pot6dala i několik
kultumlch akcI. Dále obec zaji!ťovala sběr a svoz komunálnlho a ttldllného odpadu VČetně
bioodpadu a nebezpečného odpadu. Obec Tuchlovice vydala finančnl prosttedky na provoz
prlspěvkových organízacl MS a zs Tuchlovice. poskytla finanenl prostfedky na činnost
sportovnlch organízacl AFK Tuchlovice, TJ TuchlovlC8 a Volejbalového klubu Tuchlovice, Obec v
r. 2017 uhradila projektovou dokumentaci, podle které by IŇ:I v budoucnu být postaven nový
pavilon v areálu zs TUchlovice Podllela se jako spoluporadatel na konáni Stfč.folkiomlho
festivalu Tuchlovická pour a v kostele sv.Havla v Tuchloviclch po/'édala koncerty v rBmci
Tuchlovického hudebnlho podzimu. Na podrozvaze Obce Tuchlovice byly kromě OHM
v hodnotě do Kč 3 000,- a ONM v hodnotil do Kč 7 000.- evidovány i odepsané pohledávky
Obce Tuchlovice, v6cn8 bremena a majetek svétený do péče pfispévkových organlZlCl MS
a Z$ Tuchlovice
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fA-J;
vypracollll:
(prljmenl, telefon. podpis)
Helena Sokolová
lelefon e 312657020

Kontroloval' Datum
(ptijmenl. telefon, podpis)
Mgr. Jaroslav Potta ~ 31.1.2018
telefon Č. 312657020 ~ ..--l'
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