Návrh závěrečného účtu obce Králíky za rok 2015
Legislativa: § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a §
43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění zveřejňuje obce Králíky návrh
závěrečného účtu za rok 2015
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015:

Příjmy

Schválený

Upravený

Plnění

% plnění k

rozpočet

rozpočet

k 31.12.

uprav.rozp.

Třída 1 daňové

4 611 970,-

5 486 074,-

5 423 470,58

98,86

Třída 2 nedaňové

956 630,-

1 014 130,-

880 697,57

86,84

700 000,-

607 400,-

218 438,-

35,96

68 700,-

3 276 434,98

3 276 435,3

100

celkem

6 337 300,- 10 384 038,98

9 799 041,47

94,37

Výdaje:
Třída5 –
běžné výdaje

6 297 300,-

9 130 887,- 13 884 441,88

152,1

Třída 3 kapitálové
Třída 4 přijaté dotace

Třída 6 –
kapitálové
celkem

40 000,- 1 311 641,98,-

915 892,-

69,80

6 337 300,- 10 442 528,98 14 800 333,88

141,7

Saldo příjmů
a výdajů

-58 490,-

Třída 8 –
financování

0,-

Přijaté úvěry
a půjčky

0,-

Financování
celkem
po
konsolidaci

2 298 707,59

58 490,2 298 707,5
0,-

0,-

58 490,- -2 298 707,59

Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtov
skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní v úředních hodinách (výkaz FIN 2-12M období
12/2015 rozbor čerpání příjmů a výdajů).
Zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2015 bylo provedeno od 5.12. do 22.12. 2014 před schválením,
bez připomínek občanů.
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 22.12.2014 v paragrafovém členění jako vyrovnaný
ve výši příjmů a výdajů 6 337 300,- Kč.
Rozpočet po rozpočtových opatřeních:
10 384 038,38 Kč příjmy
10 442 528,98 Kč výdaje
Výsledek plnění rozpočtu od počátku roku ke dni 31.12.2015:
Příjmy: 17.099 041,47 Kč
Výdaje: 14 800 333,88 Kč
% plnění k upravenému rozpočtu: Příjmy 97,78 %
Výdaje: 72,11 %
% plnění ke schválenému rozpočtu: Příjmy 153,11 %
Výdaje: 104,56%
Obec hospodaří na 60% lesa společného s obcemi Skřivany 30% a Sloupno 10%. Všech 10% podílu
obce Sloupno přešel Pachtovní smlouvou na obec Králíky. Obec za pacht pozemků plnící funkci lesa
uhradí řádné pachtovné v částce 108 241,-Kč. dle smlouvy. Všechny faktury za vytěženou kulatinu
vystavené v roce 2015 byly zaplaceny ještě před odvezením hmoty z lesa.
Zisk z hospodářské činnosti za rok 2015 byl 1.202 673,36 Kč.
V roce 2015 obec provedla tyto investiční a neinvestiční akce:
- firmě JOKAS s.r.o. zadala stavební práce – oprava chodníku v Králíkách v hodnotě
1 374 174,-Kč . Od KHK obec získala dotace v hodnotě 600 000,- fimra JOJAS s.r.o. provedla opravu vjezdů v Králíkách při novém chodníku v hodnotě
135 991,- firma Pavel Pulec z Měníka – oprava střechy nad OU v Podolibech v nákladu 388 675,- Obec zakoupila v rámci projektu „Svážíme bioodpad z obce Králíky“ v rámci zkvalitnění
nakládání s odpady traktorový nosič kontejnerů, velkoobjemový kontejner 6 ks + sítě,
štěpkovač, domovní kompostéry a to celé za 819 038,-Kč. Od SFŽP Praha a od MŽP obec
získala dotaci v hodnotě 639 759,98 Kč.
- Dále obec provedla tyto majetkové úkony: Kupní smlouvu celkem 4 x na prodej pozemku
v celkové hodnotě 218 438,- Kč a KS na nákup pozemku 1x v hodnotě 6 370,- Kč.
Obec poskytla v roce 2013 tyto finanční dary:
-

Knihovna města Hradec Králové na nákup knih 6.000,FC Spartak Kobylice 5.000,ZŠ Skřivany na lyžařský výcvik 1.000,Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně ke dni 31.12.2015
Obec vede dva účty u České spořitelny pobočka Nový Bydžov , účet u ČSOB základní a spořící a
jeden účet u Komerční banky pobočka Nový Bydžov, účet ČNB Hradec Králové na dotace
Základní běžný účet u Čs
1 654 650,79 Kč
Účet lesů společný 241
1 949 101,56
KB účet
52 275,77
ČSOB účet základní
1 423 270,96
ČSOB účet spořící
6 404 496,77
ČNB účet
751 620,78

Stav v pokladně

0,- (k 31.12.musí být nula)

2. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a
rozpočtům kraje a dotace poskytnuté v roce 2015
Příjmy obce za rok 2015 byly posíleny o následující účelové dotace. Rozpis přijatých
dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně
čerpány, vyúčtovány,
účel
UZ
Oprava
chodníku
vKrálíkách
Hygienic.
zázemí na
hřišti
Svážíme
bioodpad
ÚP na
aktivní
pol.

položka

poskytnuto

skutečnost

vráceno

4122

600 000,00

1 374 174,‐

0

89518
89517

4213

309 678,‐

Výdaje byly
v roce 2014

0

90877
15839

4213
4216

35 541,99
604 217,99

35 541,99
604 217,99

0

13234

4116

285 757,‐

285 757,‐

0

3. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
Výsledek inventarizace provedené ke dni 31.12.2015 byl projednán inventarizač. komisí
dne 28.1.2016. Byl ověřen soulad stavu účtů vykazovaných se stavy majetku,pohledávek
závazků, dle výsledku inventarizace byly zjištěny malé nedostatky viz. inventarizační
zpráva
Údaje o hospodaření s majetkem jsou obsaženy v přílohách inventarizace a v Rozvaha
Výsledek hospodaření za rok 2015 vykazuje po zdanění zisk hlavní činnosti ve výši
600 862,76 Kč a hospodářské čin. (les) 1,202 673,36 Kč
Všechny přílohy Závěrečného účtu obce za rok 2015 jsou dostupné dálkovým přístupem
na www.kraliky.info. K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři v úředních
hodinách.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na
základě písemné žádosti obce v souladu se zákonem 128/2000 Sb.,ve znění pozdějších
předpisů 420/2004Sb. o přezkoumávání hospodaření USC a DSO pracovníky odboru
kontroly krajského úřadu.
Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 21.10.2015 a 23.3. 2016
viz příloha č.5 – zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015

Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Králíky za rok 2015
I. Při přezkoumání hospodaření obce Králíky za rok 2015 byly zjištěny méně závažné
chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,
II. Při přezkoumání hospodaření obce Králíky za rok 2015 se neuvádí žádná rizika dle §
10 odst.4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.
5. Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Králíky schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2015 s výhradou a přijímá následující opatření: viz příloha č. 8
Závěrečný účet obce Králíky za rok 2015 včetně příloh je připraven k nahlédnutí na obecním
úřadu v úředních hodinách a na elektronické úřední desce www.kraliky.info a občané
mohou uplatnit své připomínky buď písemně nebo ústně do 265.2015 do 19,00 h na veřejném
zasedání.
Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2015
2. Rozvaha k 31.12.2015
3. Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015
4. Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015
5. Inventarizační zpráva sestavená k 31.12.2015
5. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015
6. přehled o přijatých dotacích a jejich čerpání za rok 2015
7. hospodaření ve společných lesích za rok 2015
8. opatření k nápravě chyb

V Králíkách dne 2.5.2016
Vypracovala: Vokálová M.
Tomáš Pohl
starosta

Vyvěšeno: 2.5.2016
Sejmuto: 2.6.2016

