Závěrečný účet obce Obory za rok 2015
(sestavený dle ust.§17 zák.č.250/200 Sb.)

Plnění rozpočtu obce v roce 2015 (v Kč)

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
PŘÍJMY
Třída

Skutečnost

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočet
schválený

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

3950315.17

2713000.00

145.61

3976560.00

99.34

26244.83

32708.94

250000.00

13.08

260000.00

12.58

227291.06

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

2800.00

60000.00

4.67

60000.00

4.67

57200.00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

4871880.00

43500.00

11199.7
2

4871880.00

100.00

0.00

CELKEM PŘÍJMY

8857704.11

3066500.00

288.85

9168440.00

96.61

310735.89

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

VÝDAJE
Třída

Skutečnost

5 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet
schválený

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

5331463.94

2315000.00

230.30

6219200.00

85.73

887736.06

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

297392.00

5130000.00

5.80

5343000.00

5.57

5045608.00

CELKEM VÝDAJE

5628855.94

7445000.00

75.61

11562200.00

48.68

5933344.06

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
FINANCOVÁNÍ
Třída

Skutečnost

Rozpočet
schválený

%

Rozpočet
upravený

%

Rozdíl

Krátkodobé financování z tuzemska
8115

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)

-3228848.17

4378500.00

-73.74

2393760.00

-134.89

5622608.17

-3228848.17

4378500.00

-73.74

2393760.00

-134.89

5622608.17

Dlouhodobé financování z tuzemska
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
Fin 2-12M, sestava k 31.12.2015, který je přílohou závěrečného účtu.

Významné akce r. 2015
V r. 2015 bylo z Rozpočtu obce Obory financováno:
Stavba kanalizační stoky AZ na Závist včetně opěrné zdi a nového povrchu komunikace
Rekonstrukce sociálního zařízení a výměna obkladů ve sportovních kabinách
Rekonstrukce Hasičské zbrojnice – nová fasáda, okapy, parapety, nátěr oken a vrat
Provoz veřejné autobusové dopravy
Platby za veřejné osvětlení v obci
Odvoz a likvidace komunálního, velkoobjemového, nebezpečného odpadu a bioodpadu

Kulturní a společenské akce:
- pořádání zájezdu na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích, zájezd do Polska na prodejní trhy, spolupořádání
oslavy Dne matek, Mikulášská nadílka, stavění Máje, pálení Čarodějnic, pořádání pingpongového turnaje,
pořádání Mše svaté o pouti
- v průběhu roku navštívily zástupkyně sociálního výboru naše spoluobčany s dárkovým balíčkem a
blahopřáním k významnému životnímu jubileu

Přehled přijatých dotací :

Souhrnný dotační vztah

43.500,-

Dotace kanalizaci

091 UZ

1.268.623,-

Dotace kanalizaci

191 UZ

1.559.757,-

Celkem dotace

2.871.880,-

Finanční majetek ,pohledávky a závazky obce k 31.12.2015

a) finanční majetek : zůstatek na běž.účtu vedeném u KB k 31.12.2015

4.648.835,13

zůstatek na účtu vedeném u ČNB k 31.12.2015

15.897,84

zůstatek na účtu HČ vedeném u KB k 31.12.2015

268.857,70

zůstatek pokladny obce k 31.12.2015

44.327,-

zůstatek pokladny HČ k 31.12.2015

7.920,-

b) pohledávky obce k 31.12.2015

500,-

( VF pro ČEZ za věcné břemeno – dosud neuhrazeno)
c) závazky (neproplacené faktury) k 31.12.2015

0,-

Hospodaření s majetkem obce:
Obec v roce 2015 prodala pozemky za celkovou částku

2.800,-

Obec v roce 2014 koupila pozemek v celkové hodnotě

3.100,-

Hospodářský výsledek obce za rok 2015
Náklady v roce 2015 celkem : 4.179.053,84
Výnosy v roce 2015 cekem : 7.576.196,91
Hospodářský výsledek za rok 2015 : 3.397.143,07

Obec v roce 2015 ukončila hospodaření se ziskem.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Bylo provedeno ve dnech 3.12.2015 a 24.2.2016 dle ustanovení Zák.č.420/2004 Sb. kontrolou krajského úřadu
Středočeského kraje.

Závěr přezkoumání :

Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 byly zjištěny následující chyby nedostatky
* územní celek nevytvořil analytické účty, nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek
zatížený věcným břemenem
* územní celek nedodržel postup tvorby opravných položek k pohledávkám

Přílohy závěrečného účtu :

Účetní výkazy

- Rozvaha
- Příloha

Finanční výkazy

- Fin 2-12M
- Výkaz zisku a ztráty

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Vyvěšeno: 18. 5. 2016
Sejmuto:

