Závěrečný účet OBCE Smolnice za rok 2015
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
Údaje o obci:
IČO : 00556424
Název: OBEC SMOLNICE
Adresa: Smolnice č.p. 104 PSČ 439 14
Kontaktní údaje:
Telefon : 415694221
Mobil starosta: 774 745 079
e-mail: ou.smolnice@iol.cz
www stránky: www.smolnice.cz
Rozpočet obce Smolnice(podle § 84 odst.2 písm.c.,zákona č. 128/2000Sb., o obcích a § 17
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů) byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Smolnice dne 15.12.2014jako
vyrovnaný a zveřejněn dle platných právních norem od 28.11.2014 do 15.12.2014
Rozpočtová opatření
V průběhu roku 2015 schválilo zastupitelstvo obce Smolnice 8 rozpočtových opatření. Došlo
k navýšení příjmů za rok 2015 o 1.451 tis Kč a k navýšení výdajů o 1.252 tis Kč.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
(údaje jsou v.Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů
Příjmy po konsolidaci
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Konsolidace výdajů
Výdaje po konsolidaci
Saldo P + V po konsolidaci

Upravený
rozpočet

Plnění k
31.12.2015

3.983.300,- 4.699.300,- 4.696.100,95
401.000,556.000,458.078,73
0
0
0
150.700,730.700,730.069,4.535.000,5.986.000,- 5.884.248,68
15.000,15.000,- 15.000,4.535.000,- 5.986.,000,- 5.884.248,68
4.535.000,5.787.000,- 4.681.143,40
0
0
0
4.535.000,5.787,000,- 4.681.143,40
1.000,22.000,20.080,4.535.000,5.787.000,- 4.681.143,40
1.203.105,28
199.000,-

%
%
R Schválený R Upravený
117,9
114,2

99,9
82,4

484,50
129,8
100
129,8
103,2

99,9
98,3
100
98,3
80,9

103,2
150
103,20

80,9
73,9
80,9
604,6

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu ve Smolnici(výkaz
FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Obec 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 běžného účtu 231 10
k 31.12.2015
Stav účtu u ČNB
231 20
k 31.12.2015
Celkový zůstatek účtu převedený k 1.1.2016 ……………….

2.416.134,08 Kč
2.127.743,13
4.543.877,21Kč

*Obec neprovozuje hospodářskou činnost
*Obec nemá zastavený majetek
*Obec má zřízená věcná břemena
*Obec v roce 2014 neuskutečnila žádné akce,podléhající zadávacímu řízení
dle zákona č.137/2006Sb.,o veřejných zakázkách,poouz SoD na veřejnou zakázku
malého rozsahu “Oprava střechy č.p.51,včetně fasády severní stěny“
*Obec nesdružuje prostředky
*Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace
*Obec není zřizovatelem organizační složky
*Obec nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob
*Obec nehospodaří s majetkem státu
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 2.679.055,64 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané
finanční prostředky z dotace na volby v roce 2014 byly vráceny do státního rozpočtu v roce 2015
(dokl.č. 13./leden 2015)
Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy
UZ
13013
13101
13234
90190
98348
98187

Označení transferu
Úřad práce
Úřad práce-české zdroje
Úřad práce-evropské
SFŽP doplatek zelená stuha
Dotace evropský parlament
Dotace volby komunální z roku 2014
celkem

Přiděleno Kč Vyčerpáno Rozdíl k vrácení
123.000,123.000,0
77.000,77.000,0
401.574,401.574,0
37.295,+ 37.295,7.888,23
- 7.888,23
7.109,- 7.109,638.869,616.571,23 22.297,77

Rozpis poukázaných příspěvků a dotací v roce 2015 – Obec Smolnice
Vztahuje se na položky 52xx,531x,532x,533x,5492,63xx,vyjma 6361
Položka Příjemce dotace Učel
Částka
5321
Město Louny
Projednání přestupků
1.500,-

Majetkové účty obce
Majetek
AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
pozemky
Kulturní předměty
stavby
Samostatné věci movité
Drobný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý majetek
akcie
Krátkodobé pohledávky
ZBU
PASIVA CELKEM
Výsledek hospodaření běžného roku

účet BRUTTO
33.691.660,58
29.048.773,37
019
565.092,00
031
5.323.073,60
032
153.821,00
021 18.251.661,76
022
819.917,44
028
1.428.207,57
042
0
069 2.507.000,99.010,4.543.877,21

korekce
NETTO
8.251.778,95 25.439.881,63
8.251.778,95 20.796.994,42
124.815,00
440.277,5.323.073,60
153.821,00
6.040.933,20 12.210.728,56
657.823,18
162.094,26
1.428.207,57
0
2.507.000,99.010,4.543.877,21
25.439.881,63
807.856,53

Přílohou je rozvaha sestavená k 31.12.2015
Obec je členem Mikroregionu Peruc a dále je členem Svazu měst a obcí

Výsledek hospodaření za rok 2015
Náklady obce za rok 2015
5.060.392,15 Kč
Výnosy obce za rok 2015
5.868.248,68 Kč
Výsledek hospodaření

ZISK

807.856,53

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Smolnice za rok 2015
Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce Smolnice kterou provedl
Krajský úřad Ústeckého Kraje odbor kontroly JID: 6735/2016 KUUK jednací číslo 412/KON/2015
a to ve dnech 24.11.2015 a 15.4.2016
Závěr zprávy :
I.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Smolnice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§10 odst.3 písm.s) zákona č. 420/2004 Sb.)
II.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Smolnice za rok 2015 nebyla zjištěna rizika dle §
10 odst.4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.

III.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Smolnice za rok 2015 byly zjištěny dle § 10 odst.4
písm.b) zákona č. 420/2004Sb. následující podíly
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,66%
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku
3,57%
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územní celku 0,00%

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je k nahlédnutí
u starosty obce.
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně
zprávy Krajského úřadu Ústeckého kraje odbor kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015 a to s výrokem „ bez výhrad“
Závěrečný účet obce Smolnice byl v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejněn vyvěšením na úřední desce obce Smolnice
po dobu 15dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Občané měli možnost uplatnit po
zveřejnění závěrečného účtu své připomínky.

Návrh závěrečného účtu :vyvěšen na úřední desce
:Sejmut

Vladimír Marek - starosta obce Smolnice
Zpracovala: Marie Švajcrová
Přílohy:
1)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
2)Sestava nákladů a výnosů 19x
3)Sestava FIN 2-12
4)Rozvaha

17.5.2016
6.6.2016

