ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NEVRATICE
ZA ROK 2015
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 31.12.2015 (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
Rozpočtová
Upravený
Plnění k
rozpočet
opatření
rozpočet
31.12.2015
1 805 500,00
31 974,00
1 837 474,00
1 833 866,27
73 720,00
48 283,00
122 003,00
117 116,08
0,00
0,00
0,00
0,00
54 400,00
4 941 215,00
4 995 615,00
4 995 615,00

1 933 620,00

5 021 472,00

6 955 092,00

6 946 597,35

684 480,00
0,00

6 174 760,00
727 295,00

6 859 240,00
727 295,00

6 800 182,14
727 193,00

684 480,00

6 902 055,00

7 586 535,00

7 527 375,14

1 249 140,00

-1 880 583,00

-631 443,00

-580 777,79

-1 249 140,00

1 880 583,00

631 443,00

580 777,79

Při hospodaření s finančními prostředky se Obec Nevratice řídila rozpočtem schváleným dne
28.11.2014 a s jeho následnými úpravami na základě rozpočtových opatření.
Hospodaření obce s finančními prostředky za rok 2015 skončilo schodkem.
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 2015 provedeno 5 rozpočtových opatření, přičemž byla provedena z důvodu změn
ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, tzn. z důvodu přiznání dotací, zvýšení příjmů z daní a nárůstu
cen za pronájem pozemků. Nárůst u kapitálových výdajů vznikl na základě dokončení plánované investice
zřízení stanoviště pro ukládání rostlinných zbytků a skladu stavebních materiálů, nákupu techniky na
údržby zeleně. U běžných výdajů došlo k prudkému nárůstu v důsledku oprav na obecním majetku – místní
komunikace.
c) Daňové příjmy: došlo k mírnému nárůstu přiznaných daňových příjmů.
d) Nedaňové příjmy: u nedaňových příjmů došlo k nárůstu oproti schválenému rozpočtu především u
pronájmu pozemků.
e) Kapitálové příjmy: f) Přijaté dotace: příjmy z dotací byly navýšeny v důsledku přijatých účelových dotací na opravu místních
komunikací od Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) Obdržená dotace od Města Hořice na
pořízení techniky k likvidaci rostlinných zbytků – kontejner.
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g) Běžné výdaje: zvýšení běžných výdajů je důsledkem provedených oprav na obecním majetku – místní
komunikace.
h) Kapitálové výdaje: Nárůst u kapitálových výdajů vznikl na základě dokončení plánované investice
zřízení stanoviště pro ukládání rostlinných zbytků a skladu stavebních materiálů, nákupu techniky na
údržby zeleně.

2. Údaje o hospodaření s majetkem:
a) Na podrozvahových účtech eviduje obec k 31.12.2015
- drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 240 355,92 Kč.
Pořízení v roce 2015 technika pro požární útoky SDH.
- 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 2015 bylo zařazeno do užívání technické zhodnocení budovy – budováno v předešlých letech.
Dokončena investice na zbudování technického zázemí pro skladování rostlinných zbytků a sklad.
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2015:
SÚ
Popis
Pořiz.cena/stav/poskytnuté prostředky
Syn.účet 018
Software KEO
12 887,00 Kč/nový/100 % obec
Syn.účet 021

Skladové prostory
Rekonstrukce budovy OU

Syn.účet 022

Malotraktor

76 623,00 Kč/nový/ 100% obec
90 976,00 Kč/tech.zhod/ 100 % obec
543 274,00 Kč/nový/ 100% obec

c) Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - nedokončený majetek: nedokončený
majetek je ke dni 31.12.2015 evidován ve výši 206 685,00 Kč (syntetický účet 042). Projekt na obnovu
vzdouvacího a odběrného objektu do obecního rybníka na řece Lužance, projekty na vybudování nových
chodníků.
d) Hospodářská činnost: Obec Nevratice nevedla během roku 2015 hospodářskou činnost.
e) Podrobné informace: Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazuje po zdanění zisk ve
výši 960 951,88 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 1.1.2016 do 16.1.2016 Inventarizační
zpráva za rok 2015 byla sepsána dne 16.1.2016.
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h) Investice: obec v roce 2015 pokračovala v investičních akcích, které zahájila již v předešlých letech,
některé byly v roce 2015 ukončeny.
Dokončené investice:
Zřízení technického zázemí – sklad rostlinných zbytků a stavebních materiálů.
Technika pro údržbu obecních pozemků.
Technické zhodnocení budovy OÚ
Nedokončené investice
Obnova vzdouvacího a odběrného objektu do obecního rybníka na řece Lužance
Vybudování chodníků

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 31.12.2015 ČS:
ČNB:
d) Zůstatek Sporobond ČS k 31.12.2015:

2 023 530,46 Kč
320 765,33 Kč
593 726,24 Kč

e) Během roku byly provedeny 2 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 2015 dotace:
- na výkon státní správy:
54 400,00 Kč

b) Z rozpočtů krajů - Královéhradecký kraj: c) Od Ministerstva pro místní rozvoj
- na opravu a obnovu obecního majetku pro živelných pohromách v roce 2013- oprava místních
komunikací, dotace poskytnuta ve výši 90 % celkových nákladu, tj. 3 226 025,00 Kč
d) Od Územních samosprávních celků, organizací a právnických osob – Město Hořice
- poskytlo dotaci na pořízení techniky pro likvidaci rostlinných zbytků v rámci dotačního titulu
„Kompostování v obcích Hořicka“ ve výši 15 190,00 Kč
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e) Veřejná finanční podpora: Obec Nevratice poskytla během roku 2015 veřejnou finanční podporu:
- Základní a mateřské škole Chomutice:
4 000,00 Kč
- Mateřské škole Ohnišťany:
500,00 Kč
- Základní a mateřské škole Vysoké Veselí:
500,00 Kč
- TJ Sokolu Chomutice:
5 500,00 Kč
- Dar obyvatelstvu:
2 000,00 Kč
- Obci Chomutice (zřizovatel ZŠ a MŠ Chomutice)
20 000,00 Kč
Na finanční podporu byly uzavřeny smlouvy a bylo zkontrolováno využití podpory na základě
předložených dokladů.
f) Členské příspěvky: Obec Nevratice poskytla během roku 2015 členské příspěvky:
- Mikroregionu Podchlumí:
1 590,00 Kč
- Svazu měst a obcí
2 486,20 Kč

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření:
Přezkoumání hospodaření Obce Nevratice za rok 2015 provedl odbor kontroly a interního auditu Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje ve dnech 8.12.2015 dílčí audit a 12.5.2016 konečný audit.
Závěr zprávy zní:
„D.I. Při přezkoumání hospodaření obce Nevratice – za rok 2015 byly zjištěny méně závažné chyby a
nedostatky(§ 10 odst. 3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.)“
„D.II. Při přezkoumání hospodaření obce Nevratice – za rok 2015 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst.
4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.“
„D.III. Při přezkoumání hospodaření obce Nevratice – za rok 2015 byly zjištěny dle
§ 10 odst. 4 písm .b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,02 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 00,90 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %.

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 31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015
Rozvaha k 31.12.2015
Příloha k 31.12.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2015
Inventarizační zpráva za rok 2015

V Nevraticích dne: 24.5.2016

Předkládá: Veronika Šikýřová, účetní
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nevratice za rok 2015 s výhradou.“
Vyvěšeno dne: 24.5.2016

Sejmuto dne: 10.6.2016
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