Závěrečný účet obce za rok 2015
Právní rámec
 § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

1. Finanční hospodaření obce v roce 2015
V důsledku poklesu členů ZO pod minimální počet zákonem stanovený tj. 5 členů
zastupitelstva (Zákon 491/2001 sb. O volbách do ZO obcí §55 odst. 2c), obec Xaverov
hospodařila v Rozpočtovém provizoriu od 1. 1. 2015 do nových voleb konaných 14. 3. 2015.
Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2015 se řídí ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 13. Dle § 13 jako provizorium bere na vědomí
rozpočet předchozího r. 2014 v příjmech a v provozních výdajích.
Zastupitelstvo Obce Xaverov pro rok 2015 schválilo rozpočet dne 30. 4. 2015.
Zastupitelstvo Obec Xaverov schválilo rozpočet jako Rozpočet přebytkový:
ve výši příjmů 688,58 Kč v tis.
ve výši výdajů 610,82 Kč v tis.
Rezerva rozpočtu 77,76 Kč v tis.
Hospodaření obce skončilo k 31. 12. 2015 s kladným saldem 285,31 Kč v tis.

Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách
v tis.
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy

Upravený
rozpočet

Plnění k 31. 12.
2015

622,38

643,93

643,68

Třída 2 - Nedaňové příjmy

11,80

21,84

21,84

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

54,40

65,39

65,39

Příjmy celkem

688,58

731,16

730,91

Třída 5 - Běžné výdaje

610,82

445,43

445,60

0,00

0,00

0,00

610,82

445,43

445,60

77,76

285,73

285,31

Třída 4 - Přijaté dotace

Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy – Výdaje

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2015 – plnění rozpočtu obce v plném členění podle
rozpočtové skladby.
Hospodaření obce se vyvíjelo v roce 2015 v souladu se schváleným rozpočtem.

V době rozpočtového provizória se výdaje i příjmy vyvíjeli v zásadě dle později schváleného
rozpočtu na rok 2015.
Zastupitelstvo obce schválilo v r. 2015 změnu rozpočtu celkem 4 rozpočtovými opatřeními.

2. Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2015
v tis. Kč
Peněžní prostředky

Základní běžný účet
Účet u ČNB
Spoření

Celkem peněžní prostředky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Závazky

zálohy el. energie
neuhrazené faktury

492,30
222,32
170,33
884,95
23,60
0,00

3. Přijaté dotace
3.1 Dotace do rozpočtu obce položka 4112 za rok 2015 činila celkem 54,40 tis. v Kč.
Dotace byla vyčerpána beze zbytku na účely, na které byla poskytnuta.
3.2 Dotace do rozpočtu obce položka 4111 za rok 2015 činila celkem 10,99 Kč v tis.

UZ
98074

Položka
4111

Název dotace
Volby do zastupitelstva

Kč
10,99

Dotace byla vyčerpána beze zbytku na účely, na které byla poskytnuta.

4. Spolupráce mezi obcemi
3639/5329
2221/5329
3639/5229
5515/5339

CHOPOS - příspěvek na činnost svazku obcí činil 25 618,24 Kč
BENE-BUS - příspěvek na činnost svazku obcí činil 11 080,- Kč
Posázaví o.p.s. - příspěvek na činnost svazku činil 2 900,- Kč
Hasiči Sázava - zajištění požární ochrany
12 000,- Kč

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 S
b., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly krajského úřadu.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Xaverov za rok 2015
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

6. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že obec Xaverov v r. 2015 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem, jehož změny schválilo zastupitelstvo obce během roku.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Z uvedených důvodů lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb.
v platném znění za rok 2015 souhlasit bez výhrad.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 10. 6. 2016,
nebo na jednání zastupitelstva obce 15. 6. 2016.

Vyvěšeno: 25. 5. 2016
Sejmuto:
Schváleno zastupitelstvem obce dne:
……………….…..
starosta obce

