ZÁVĚREČNÝ ÚČET
Finanční hospodaření obce Řimovice v roce 2015

Zastupitelstvo obce pro rok 2015 schválilo rozpočet dne 22.12.2014.

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Převaha příjmů nad výdaji

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Kč 2.174.900.-Kč 1.941.700,--

Kč 2.317.790,-Kč 1.404.624,64

Skutečnost

Kč 2.316.452,46
Kč 1.404.624,64
Kč 911.827,82

Hospodaření bylo přebytkové.

Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce
Schválený rozpočet
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Kč 2.027.500,-Kč
93.400,-Kč
Kč
54.400,-Kč 2.175.300,-Kč 1.941.700,-Kč

1.941.700,--

Rozpočet po změnách
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Skutečnost

2.153.130,-Kč 2.151.934,12
110.260,-Kč 110.118,34
0,-- Kč
0,00
54.400,-- Kč
54.400,00
2.317.790,-- Kč 2.316.452,40
1.349.320,-- Kč 1.349.018,04
55.610,-- Kč
55.606,60
1.404.930,-- Kč 1.404.624,64

Zastupitelstvo obce v roce 2015 schválilo změnu rozpočtu celkem 10 rozpočtovými
opatřeními. V příjmové části se úpravy rozpočtu týkaly v převážné míře zvýšení původně
plánovaných jednotlivých druhů příjmových položek – výnosy z daní (daň z příjmu FO, daň
z příjmu PO, daň z nemovitosti, DPH) a snížení výnosů z daní u pol. 1112), ve výdajové části
šlo o pokračování stavby budovy na hřišti, nákup herní sestavy, nákup nábytku do
společenské místnosti, oprava komunikace.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
přílohou tohoto závěrečného účtu.

Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu
Příjmy
Položka
1111
1511
2132
1112

Daň z příjmu FO– zvýšení o
Daň z nemovitosti-zvýšení o
Příjmy z pronájmu ost. nem.zvýšení o
Daň z příjmu FO zvýšení o

Kč
Kč
Kč
Kč

28.300,00
23.024,00
9.520,00
27.780,00

2111

Pří. z poskyt.služeb a výrobků zvýš.o

Výdaje
Paragraf
2212
3412
3613
3631
6112
6171

Silnice snížení o
Opravy a udržvání-hřiště snížení o
Nebytové hospodářství zvýšení o
Veřejné osvětlení snížení o
Odměny členů zastup.snížení o
Činnost místní správy – snížení o

Kč

8.600,--

Kč 432.399,-Kč 50.000,-Kč 84.292,-Kč 118.740,-Kč 12.734,-Kč 34.750,--

Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2015
Paragraf
3613
3631

Výdaje roku 2015
Kč 144.292,00
Kč 87.890,00

Oprava neb.prostor -pohostinství
Oprava veřejného osvětlení

Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2015 a jejich čerpání
Ze státního rozpočtu
Na správu obce

Skutečnost
Kč 54.400,--

Čerpání
Kč
54.400,--

Přehled finančního majetku
Zůstatek bankovního účtu
Základní běžný účet

Kč

699.339,09

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Krajský
úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, Praha 5. Přezkoumání provedli:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání Bc. Jaroslav Petrák a Bc. Petr Venclovský
se závěrem:
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c):
(§ 10 odst. 3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.)
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Závěr
Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2015 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo
obce.
Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu §17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb.,
v platném znění, za rok 2015 a s účetní závěrkou sestavenou ke dni 31.12.2015 souhlasit
bez výhrad, zároveň souhlasit s předloženými nápravnými opatřeními. Závěrečný účet za rok
2015 bude zveřejněn v elektronické podobě.
Součástí závěrečného účtu jsou uvedené výkazy, které jsou k dispozici k nahlédnutí
v kanceláři OÚ. Jedná se o tyto přílohy:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne 27.5.2016
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený ke dni 31.12.2015
3. Rozvaha sestavená ke dni 31.12.2015
4. Příloha účetní závěrky.
5. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2015

V Řimovicích dne 3.6.2016

