ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NEVRATICE
ZA ROK 2014
podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce:
dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných
svazků obcí sestaveného ke dni 31.12.2014 (FIN 2-12 M)

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace

Příjmy Celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje

Výdaje Celkem
Saldo příjmy - výdaje

Třída 8 - Financování

Schválený
rozpočet
1 738 630,00
76 520,00
0,00
54 400,00

Rozpočtová
opatření
87 100,00
4 200,00
8 600,00
234 300,00

Upravený
rozpočet
1 825 730,00
80 720,00
8 600,00
288 700,00

Plnění k
31.12.2014
1 754 990,28
76 534,03
8 000,00
288 700,00

1 869 550,00

334 200,00

2 203 750,00

2 128 224,31

645 500,00
112 000,00

905 540,40
99 955,00

1 551 040,40
211 955,00

1 500 944,03
208 798,00

757 500,00

1 005 495,40

1 762 995,40

1 709 742,03

1 112 050,00

-671 295,40

440 754,60

418 482,28

-1 112 050,00

671 295,40

-440 754,60

-418 482,28

Při hospodaření s finančními prostředky se Obec Nevratice řídila rozpočtem schváleným dne
12.12.2013 a s jeho následnými úpravami na základě rozpočtových opatření.
Hospodaření obce s finančními prostředky za rok 2014 skončilo přebytkem.
a) Plnění rozpočtu: Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu (Výkaz FIN 2-12M).
b) Rozpočtová opatření: V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, bylo v roce 2014 provedeno 6 rozpočtových opatření, přičemž byla provedena z důvodu změn
ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, tzn. z důvodu přiznání dotací a zvýšení příjmů z daní. Nárůst u
kapitálových výdajů vznikl na základě dokončení plánované investice víceúčelové hřiště – oplocení. U
běžných výdajů došlo k mírnému nárůstu v oblasti služeb a k nárůstu oprav na obecním majetku – budovy,
komunikace.
c) Daňové příjmy: došlo k mírnému nárůstu přiznaných daňových příjmů.
d) Nedaňové příjmy: u nedaňových příjmů došlo k mírnému nárůstu oproti schválenému rozpočtu
především u pronájmu nebytových prostor a poskytování služeb.
e) Kapitálové příjmy: mírný nárůst z důvodu prodeje pozemků.
f) Přijaté dotace: příjmy z dotací byly navýšeny v důsledku přijatých účelových dotací na volby do
Evropského parlamentu a na volby do Obecních zastupitelstev. Obdržená dotace na rekonstrukci
společenské místnosti – investice z roku 2013. Rekonstrukce společenské místnosti byla z části
financována z dotace SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), která je připsaná v roce 2014.
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g) Běžné výdaje: zvýšení běžných výdajů je důsledkem provedených oprav na obecním majetku – budovy
a komunikace, dále mírným nárůstem v oblasti služeb poskytnutých především v závislosti na budoucích
projektech oprav, investic a dotací.
h) Kapitálové výdaje: Nárůst u kapitálových výdajů vznikl na základě dokončení plánované investice –
oplocení hřiště.

2. Údaje o hospodaření s majetkem:
a) Na podrozvahových účtech eviduje obec k 31.12.2014
- drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 232 958,92Kč.
Pořízení vybavení společenské místnosti – židle, stoly. Ostatní drobný majetek určený především pro
společenské využití – míč, ohřívač nápojů, LED vánoční světla.
- ostatní podmíněná aktiva ve výši 3 024,- Kč majetek ve výpůjčce z Mikroregionu Podchlumí
Dopravní značení
b) Na dlouhodobých majetkových účtech obec eviduje majetek pořízený v předešlých letech. Rozpis
majetku je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Nově pořízený majetek je zde rozepsán.
V roce 2014 bylo zařazeno do užívání víceúčelové hřiště – zřízeno v předchozích letech. Byla dokončena
investice pořízení Územního plánu obce Nevratice (2008-2014), částečně pořízená z dotace.
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2014:
SÚ
Popis
Pořiz.cena/stav/poskytnuté prostředky
Syn.účet 018
Účetní program KEO
12 451,00 Kč/nový/100 % obec
Syn.účet 019

Územní plán obce Nevratice

455 500,00 Kč/nový/ 40% dotace

Syn.účet 021

Víceúčelové hřiště
Oplocení hřiště

543 274,00 Kč/nový/ 100% obec
98 143,00 Kč/nový/ 100 % obec

c) Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - nedokončený majetek: nedokončený
majetek je ke dni 31.12.2014 evidován ve výši 131 511,00 Kč (syntetický účet 041,042). Investice určené
na rekonstrukci bytu a studie odtokových poměrů na řece Lužance
d) Hospodářská činnost: Obec Nevratice nevedla během roku 2014 hospodářskou činnost.
e) Podrobné informace: Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazuje po zdanění ztrátu ve
výši -692 930,37 Kč. Další podrobné údaje o hospodaření s majetkem jsou k dispozici v kanceláři Obecního
úřadu Nevratice v zákonem předepsaných výkazech (Rozvaha, Příloha a Výkaz zisku a ztráty).
f) Zásoby a ceniny: součástí majetku obce jsou také zásoby
Pytle pro likvidaci odpadů - účtovány způsobem B. Pro přírůstek a úbytek zásob je používána
metoda FIFO.
Ceniny - poštovní známky -účtovány způsobem B.
g) Inventarizace: inventarizace majetku obce proběhla ve dnech od 1.1.2015 do 16.1.2015 Inventarizační
zpráva za rok 2014 byla sepsána dne 23.1.2015.
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h) Investice: obec v roce 2014 pokračovala v investičních akcích, které zahájila již v předešlých letech,
některé byly v roce 2014 ukončeny.
Dokončené investice:
Obec obdržela kolaudační souhlas se stavbou víceúčelového hřiště, na základě kterého bylo možné zařadit
hřiště do majetku.
Byla dokončena investice pořízení Územního plánu obce Nevratice, ke schválení zastupitelstvem obce
došlo dne 25.4.2014, po schválení byl Územní plán zařazen do majetku.
Vybudování oplocení hřiště.
Nedokončených investice
Studie odtokových poměrů na řece Lužance

3. Finanční prostředky:
a) Obec Nevratice má založený základní běžný účet vedený u České spořitelny a účet u České národní
banky.
b) Obec vlastní majetkový účet investičních nástrojů – SPOROBOND České Spořitelny.
c) Zůstatek na účtu v bance k 31.12.2014 ČS:
ČNB:
d) Zůstatek Sporobond ČS k 31.12.2014:

2 300 557,45 Kč
624 516,13 Kč
587 790,56 Kč

e) Během roku byly provedeny 4 finanční kontroly ze strany finančního výboru. Byly kontrolovány stavy
pokladny a bankovního účtu a využití finančních prostředků.

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů
a rozpočtům obcí, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob:
a) Ze státního rozpočtu ČR obdržela Obec Nevratice během roku 2014 dotace:
- na výkon státní správy:
60 100,00 Kč
- na volby do Evropského parlamentu:
17 500,00 Kč
čerpány uznatelné výdaje ve výši 6 590,00 Kč, vráceno poskytovateli 10 910,00 Kč

- na volbu do obecních zastupitelstev

17 000,00 Kč

čerpány uznatelné výdaje ve výši 6 522,00 Kč, vráceno poskytovateli 10 478,00 Kč

b) Z rozpočtů krajů - Královéhradecký kraj: obdržela obec dotaci na pořízení Územního plánu obec
Nevratice.
Dotace obdržena v roce 2009 ve výši 192 800,-- Kč. Vyúčtování dotace bylo provedeno po dokončení
investice v roce 2014. Poskytnutá dotace převýšila procentuální hranici 40 % uznatelných nákladů.
Čerpaná dotace byla uznána ve výši 192 200,00 Kč. Obec vrátila nevyčerpanou dotaci poskytovateli a to ve
výši 600,00 Kč.
c) Od Státního zemědělského intervenčního fondu
Poskytnutá dotace na rekonstrukci společenské místnosti v budově Obecního úřadu. Investice dokončena
v roce 2013, kdy proběhla fyzická i dokladová kontrola ze strany poskytovatele. Vyúčtovaná dotace byla
uznána dotace v plné výši 199 800,00 Kč, připsána na účet obce v roce 2014.
d) Od Územních samosprávních celků, organizací a právnických osob
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e) Veřejná finanční podpora: Obec Nevratice poskytla během roku 2014 veřejnou finanční podporu:
- Základní a mateřské škole Chomutice:
2 500,00 Kč
- Mateřské škole Ohnišťany:
500,00 Kč
- Základní a mateřské škole Vysoké Veselí:
500,00 Kč
- TJ Sokolu Chomutice:
5 200,00 Kč
- Dar obyvatelstvu:
2.000,00 Kč
Na finanční podporu byly uzavřeny smlouvy a bylo zkontrolováno využití podpory na základě
předložených dokladů.
f) Členské příspěvky: Obec Nevratice poskytla během roku 2014 členské příspěvky:
- Mikroregionu Podchlumí:
4 025,00 Kč
- Svazu měst a obcí
2 520,40 Kč

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření:
Přezkoumání hospodaření Obce Nevratice za rok 2014 provedl odbor kontroly a interního auditu Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje ve dnech 4.11.2014 dílčí audit a 28.4.2015 konečný audit.
Závěr zprávy zní:
„D.I. Při přezkoumání hospodaření obce Nevratice – za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)“
„D.II. Při přezkoumání hospodaření obce Nevratice – za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4
písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.“
„D.III. Při přezkoumání hospodaření obce Nevratice – za rok 2014 byly zjištěny dle
§ 10 odst. 4 písm .b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 50,06 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %.

Vysoký podíl závazků je způsoben nezaplacenou fakturou na opravu komunikace splatnou v roce
2015. Obec žádá MMR v roce 2015 o dotaci na opravu této komunikace.

6. Odkaz na veřejně přístupné místo, kde je možné seznámit se s celým obsahem
závěrečného účtu:
Návrh závěrečného účtu obsahuje 57 stran textu a vzhledem k jeho rozsáhlosti nemůže být celý zveřejněn
na úřední desce Obecního úřadu Nevratice. Úplné znění návrhu, včetně celé zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické
úřední desce na www.obecnevratice.cz . Pro zájemce a podrobné prostudování je k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu Nevratice v úředních hodinách. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit
písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva, které se bude konat: termín
zasedání bude vyhlášen a vyvěšen na úřední desce a elektronické desce.
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Přílohy:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,DSO a RR – FIN 2 -12 M k 31.12.2014
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
Rozvaha k 31.12.2014
Příloha k 31.12.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2014
Inventarizační zpráva za rok 2014

V Nevraticích dne: 25.5.2015

Předkládá: Veronika Šikýřová, účetní
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nevratice za rok 2014 bez výhrad.“
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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