
TABUlKAt.1

prfloha e, 7 k vyhléěceČ. 36712015Sb.

PHjemoe:OBEC TUCHLOVICE
Kraj': Středočeský
Poskytovatel':
Kapitola': Ministerstvodopravy

Finančnívypofádánídotacl poskytnutýchpfljemcům prostfednictvlm kraje ze státníhorozpočtunebo s!álnlch finančníchaktiv

tát A. FinanCnIvypoi'ádánldotaci a návratnýchfinančních výpomocis výjimkoudotaci na projektyspoIufinancovanéz rozpočtu Evropské uniea z prostředkůfinanCnlchmechanismu

Pfedepsanávýše
Vráceno v průběhu vratkydotace a

ě, akce (projeklu) •• . . CeIpáno roku na běžnýúčet Skutečně použito návratnéfinanční
Ukazatel EOSISMVS ůčelovyznak číslo jednacl k 31. 12.2016 kraje k 31. 12. 2016 výpomoci pij

linančnlm
woorMáni

a b c d 1 2 3 4-1-2-3
~~- ;~l--. ;.,,~.-.''-'; ~:;f ~',-:. _~._ ' ,. :. ~~ •••~." r;;, -~.:;,'" ••.. ;.., i' -i ..,..~ ~ ~_ .", ,~I

V tom: jednotlivé dotaCnItituly 27960 0,00 0,00 0,00 0,00

v Kč na dvě desetinná místa

Sestavil: Hhd- referentkaObÚ Kontroloval: Mgr.JaroslavPošta
starostaobce

2.2.2017 -c štC:...:)..Datum a podpis: 2.2.2017 Datum a podpis:

Komentář.Obec Tuchloviceneobdrželav roce 2016od
Ministerstavadopravyžádnoudotaci.

OBEC TUCHlOVICE
PSČ 273 O
okres Kladno

v 1,/
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TABULKAč.2

PfIloha Č. 7 k vyhlášce e, 36712015 Sb.

Pfíjemce: OBEC TUCHLOVICE
Krat: Sti'edočeský
Poskytovatel':
Kapitola': Ministerstvo financl - VPS

Finani:ní vypoládání dotaci poskytnutých pfljemeům prostrednletvlm kraje :ze státního rozpočtu nebo státnfch finani:ních aktiv

e6st A. Finani:nl vypoládánl dotaci a návratných finančnlch výpomoci s výjimkou dotaci na projekty spolufinaneované z rozpočtu Evropské unie a z prostredku finančnlch meci'lanismu

Pl'edepsaná Y9Se
Vrá.ceno v průběhu vralky dotace a

e. akce (projektu) čerpáno roku na běžný ůěet Skutečně použito návratné fmančnl
Ukazatel EDSlSMVS ůi:elový znak člslo jednací

k 31'. 12. 2016 kraje k 31.12.2016 výpomoci pfi
finančním

WD01ádáni
b c d 1 2 3 4=1-2-3a

-. ~ ~~ " ' <., • --0 , : '. ;~l"l'. - •• ~, , ~ ,..~:,<",c,,,,;,o::r:l; :.. ••• "-. é:á'tMf. ~ e : ,':C. . , .-."; '~'. ,", ,:;> ", J. ~ .. .. :..: o- .•• ''I-' - o.

98074 MF- 371/2016/1201Nové volby do zastupitelstev obci (16.1.2016) 1

98074 MF-Nové volby do zastupltelstev obci (16.7.2016) 20809/2016/1201·1 ,
98074 MF·Nové volby do zastupitelstev obci (5.11.2016)

355811201611201-2
rvolby do 1/3 SenMu Parlamentu a do zastupitelstev krajů , 98193 MF- 60600,00 15571,10 45028,90 0,001(7.-8. řfina 2016) I 3164112016/1201-3

v Ke na dvě desetinná místa

~
Sestavil: Helena Sokolová - referentka ObU

Datum a podpis: 2. 2. 2017

Kontroloval: Mgr.Jaroslav Pešta

starosta obce ~;)
2.2.2017Datum a podpis:

Kornentáf: Obec Tuchlovice obdržela zálohu neinvestični
dotace na volby ve ~i Kč 60 600.-. ze které použila
finanční prostfedky ve ~i KI:45 028,90 a nevyčerpané
prosttedky ve ~I KI:15 571,10 vrátila na účet
Stfedočeského kraje

OBec TUCHlOVIC-
psé
okres Kladno
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TABULKAč.3

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

peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2016 (bez ústředních orgánů státní správy a

státních fondů)

(POUZE NOV~ POJCKY A ÚVf:RY PŘIJAT~ V ROCE 2016)
Obec/OSO: OBEC TUCHLOVICE
Okres: KLAONO

vyse uveru nebo

Účel úvěru
návratné fšnaněn! Úroková

výpomoci Poskytovatel úvěru Termín splatnosti sazba v % Způsob ruěenl

(v tis.Kč) "'
1 2 3 4 5 6

.. - - - - - - - ... -- - - -pr.paaé pnJ IJ

Vypracoval:
(přfjrnenl, telefon, podpis)
Helena Sokolová-referentka ObŮ
telefon Č. 312657020 ~

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

Datum: 2.2.2017
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TABULKAC.4

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona ě.

139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesnim fízení

Obec/DSO: OBec TUCHLOVlCE

Okres: KLADNO (v tis. KC)

Identifikace smlouvy/pi'edmit smlouvy, Datum Datum RozpoCetv roce 2016

konceslonéf, celkový závazek po dobu zaCátku ukončeni
Skutečnost do

trvánf smlouvyl smlouvy smlouvy schválený po změnách 31.12.2016

1 2 3 4 5 6
" "-

-

I"elkem

Sloupec 1: vyplnf se pi'edmět smlouvy (napflklad provozovéni vodohospodál'ské
Infrastruktury), déle název Koncesionáfe a výte celého závazku po dobu
trváni smlouvy. Pokud žádný flnančnf závazek obci nebo městu nevzniká,
tak se uvede: "bez závazku". Uvádf se tedy pouze pfedpokládané výdaje,
pflpadné pi'edpokládané pflJmy se neuvádl.

Sloupec 2 a 3:
Sloupec 4 až 6:

vyplnf se data začátku a ukončeni konennf smlouvy
uvedou se údaje o výdajich

Vypracoval: Helena sokotcva - referentka ObŮ Kontroloval: Mgr. Jaroslav Pošta - starosta obce
telefon Č. 312657020 fI /J telefon Č. 312657020
(pffjmenf, telefon, podpis) fY\..-.--f/ (příjmen], telefon, podpis)

Datum: 2. 2. 2017

~
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TABULKAč.5

OBEC:
Okres:

TUCHLOVICE
KLAD NO

Komentář k roku 2016:
(stručné zhodnoceni finančnlho hospodafenl, neplánované výrazné
ptljmy a mimořádné výdaje oproti schválenému rozpočtu, podstatné

položky na podrozvahových účtech, zapojeni mimorozpočtových zdrojů)

Obec Tuchlovice v r.2016 obdržela běžné pffjmy z místnlch (poplatky za odpady, z veřejného
prostranstvr, z ubytovací kapacity a hřbitovnl poplatky) a správnlch poplatků, prljmy z nájemného
z bytových a nebytových prostor, příjmy z věcných břemen, z prodeje pozemků.Obec Tuchlovice
provedla kromě běžných oprav (běžná údržba domů ve vlastnictvr Obce Tuchlovice, budovy
zdravotnlho střediska) rekonstrukci ulice Petra Bezruče II., na kterou obdržela dotaci ze SFROM
Střč.kraje, rekonstrukci provozovny kadeřnictvr a rekonstrukci klubovny kynologů. Další výdaje se
týkaly zajištěni běžného provozu obce, tj. zajištění chodu DPS, obecnl knihovny, zajištěni
činnosti mlstnl správy, péče o vzhled obce a VZ, péče o oba hřbitovy. Byla modernizována
komunálnl technika a zakoupena nová technika a nářadí sloužícl pro údržbu zeleně. Obec
zajišťovala sběr a svoz komunálnfho i trlděného odpadu včetně bioodpadu. Obec Tuchlovice
vydala finančni prostředky na provoz přlspěvkových organizaci MŠ a ZŠ Tuchlovice. Obec
Tuchlovice poskytla finančni prostředky na činnost sportovnlch organizaci AFK Tuchlovice, TJ
Tuchlovice a Volejbalového klubu Tuchlovice. Podílela se jako spolupořadatel na konáni
Střč.řolklornlno festivalu Tuchlovická pouť a v kostele sv. Havla v Tuchloviclch pořádala koncerty
v rámci Tuchlovického hudebnlho podzimu. Dále po mnoha letech znovuzprovoznila letnl kino. V
obecnl knihovně kromě běžných výdajů provedla obec rekonstrukci podlahy a podflela se
částečně na úhradě projektu katalogizace knihovny, což bylo ve výši Kč 11 000,·· hrazeno i z
dotace od Ministerstva kultury CR. Na pod rozvaze Obce Tuchlovice byly kromě DHM v hodnotě
do Kč 3000,- a DNM v hodnotě do Kč 7 000,-- evidovány i odepsané pohledávky Obce
Tuchlovice, věcná břemena a majetek svěřený do péče přlspěvkových organizaci MŠ a ZŠ
Tuchlovice.

Vypracoval: P-0--Ú
(přljmenf, telefon, podpis)
Helena Sokolová
referentka ObÚ
telefon Č. 312 657 020

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

Datum: 2.2.2017
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Přlloha e, 7 k vyhlášce Č. 367/2015 Sb.

Příjemce: OBEC TUCHLOVICE
Kraj·: Sti'edočeský kraj
Poskytovatel3:

Kapitola1: Ministerstvo kultu/\,

Předepsaná výše

Vréceno v průběhu vratky dotace a
č, akce (projektu) Cerpálno Skutečně použito návratné finančniUkazatel EDS/SMVS

účelový znak číslo jednací
k 31.12.2016 roku na účet kraje k 31. 12. 2016 výpomoci při

, I
finančním Ivypořádání

a b c d 1 2 3 4-1-2-3 I

11000,00 0,00 11000,00
I

A.1 Dotace celkem 0,00
I

0,00
v lom: jednotlivé dotační IitUy 0.00

Neinvestiční dotace na "Katalogizaci knihovny" 34053
3581MK-8

11000,00 0,00 11 000,00 0,004241120160ULK
I 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00

v Kč na dvě desetinná místa

Fmanční vypořádání dotací poskytnutých pňlemcům prostiednlctvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Čist A. Finančni vypoi'ádánl dotaci a návratných ftnančnlch výpomoci s výjimkou dotaci na prOiektYspoIuftnancované z rozpočtu Evropské unie a z prosti'edků ftnančnlch mechanismů

Datum a podpis: 2.2.2017 Datum a podpis: 2.2.2017

Sestavil: Helena Sokolová - referentka ObÚ ~ Kontroloval: Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce

TUCHlOVICE
PSČ 273 02
Qkr~b Kla~m
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