
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE  KONĚPRUSY ZA ROK 2014

(§  17  zákona  č.  250/2000 Sb.,  o  rozpočtových pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění  platných
předpisů) 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014
 (údaje jsou v tis. Kč)

 IČO: 00233391
Schválený
rozpočet  

Rozpočtová
opatření 

Upravený
rozpočet

Plnění k 31.12.2014
%  plnění  k
upravenému
k rozpočtu  

Třída 1 - Daňové příjmy 1845    357 2202     2348    106
Třída 2 - Nedaňové příjmy        2129    661 2790      2835    102
Třída 3 - Kapitálové příjmy          0   0 0        0 0
Třída 4 - Přijaté dotace 527    121 648 1851   286
Příjmy celkem 4501    1139 5640    7034    128
Třída 5 - Běžné výdaje      3101    624 3725   3489    94
Třída 6 - Kapitálové výdaje        1400   600 2000      1989   99
Výdaje celkem 4501    1224 5725 5478    96

Saldo: Příjmy - výdaje 0    -85 -85 1556

Třída 8 - financování  85 85  -1556
Přijaté úvěry a půjčky 0 0
Splátky úvěrů 0 0
Fond rezerv 0 0
Fond sociální 0 0
Prostředky minulých let       0    

Financování celkem 0   0 0 0    
Přebytek ( - ), ztráta ( + )                 -                              -     

Údaje  o  plnění  rozpočtu  příjmů,  výdajů  a  o  dalších  finančních  operacích  v plném členění  podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy  v Příloze  a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a na webových
stránkách  obce  (www.koneprusy.cz)  (výkaz  FIN  2-12,  Rekapitulace  příjmů  a  výdajů).  Drobná
překročení  a  nenaplnění  příjmů  a  výdajů  dle  jednotlivých  položek  a  paragrafů  byla  projednána
v zastupitelstvu obce v lednu 2015.

2) Hospodářská činnost obce

Obec nevede  hospodářskou činnost na tyto výnosy a související  náklady: 
 Vodohospodářská činnost 
 Výnosy z reklam

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších fin. operacích

Výkaz Rozvaha a výkaz Zisků a ztráty a Příloha fin. závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na
webových stránkách obce (www.koneprusy.cz). K nahlédnutí jsou na obecní úřadu v kanceláři.
Výkazy a Příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných
vlivů na změny stavů.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem Kč 1 861 156,38. Rozpis přijatých dotací a jejich
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http://www.koneprusy.cz/


čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. 

Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu:
- z dotace na odb. příprava velitelů hasičů ve výši Kč 800,00 dne 2. 2. 2015, 
- z dotace na volby do EP ve výši Kč 2.643 dne 5. 8. 2014,
- z dotace na volby do zastupitelstva ve výši Kč 7.779 dne 4. 12.2014

  

poskyt. účel ÚZ položka rozpočet čerpání %

KUSK
Odb. příprava 
velitelů hasičů 14004 4122 800 0 0

KUSK Volby do EP 98348 4111 17 800 15 157 85
KUSK Volby do zastup. 98187 4111 18 800 11 021 59
KUSK Výkon st. správy 4112 54 400 54 400 100
ÚP Příspěvek na mzdu 13234 4116 60 000 60 000 100

KUSK
Likvidace černých 
skládek 00091 4122 50 000 50 000 100

SFŽP Kanalizace 90877 4113 92 186,43 92 186,43 100
MŽP Kanalizace  15825 4216 1 567 169,95 1 567 169,95 100
 CELKEM   1 861 156,38 1 850 734,38 99

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Přezkoumání hospodaření provedly oprávněné osoby Helena Lišková, PhDr. Ladislav Tomášek dne
28. 4. 2015.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

6) Stav finančních prostředků 
Ke dni 31.12.2014 byl stav bankovních účtů celkem Kč 8.622.842,38.

Závěr zprávy : 

Byly zjištěny nedostatky 

1. §16, odst.4:  Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve 
finančních vztazích k jinému rozpočtu na položce 4122 – neinvestiční transfer od krajů – ve 
výši 800,- Kč,  na položce 4213 – investiční transfer ze státního rozpočtu – ve výši 92 186,43 
Kč a na položce 4216 – ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu – ve výši Kč 1567169,95.

2. §2, odst.1:  Finanční hospodaření územního hospodářského celku se neřídí jeho ročním 
rozpočtem. Z výkazu FIN 2-12M za období 12/2014 je zřejmé, že obec uskutečňuje výdaje na
par. 2321, 3745 ac6112, aniž by měla krytí ve schváleném nebo upraveném rozpočtu.

3. §32 Vyhlášky č. 410/2009: Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy 
„D.III. Krátkodobé závazky“. Obec ve výkazu Příloha k 31. 12. 2014 v části A5, řádek 1 a 2 
nevykazuje splatné závazky sociálního zabezpečení a splatné závazky na veřejném 
zdravotním pojištění za běžné období. Dále v části H 1 – H5 nejsou rozděleny pozemky dle 
jednotlivých druhů za běžné období.
4. §17, odst. 2,3,5: Závěrečný účet za rok 2013 neobsahoval údaje o hospodaření s majetkem 
a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, 
Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.



5. §17, odst. 7: Zastupitelstvo obce dne 22. 5. 204 schválilo závěrečný účet za rok 2013 
s vyjádřením „bez výhrad“, přičemž nápravná opatření k chybám a nedostatkům popsaným ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla přijata a nebyl stanoven 
termín k jejich odstranění.

6. §13, odst. 1: Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí 
k opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření do  15 dnů od projednání závěrečného účtu, ale opožděně (po 18 dnech) a 
neobsahovala konkrétní nápravná opatření, ani termín, kdy budou  nedostatky odstraněny.

7. §3, odst. 3: Vnitřní předpis jednotky neobsahoval organizaci a způsob provedení 
inventarizace. Obec nepředložila vnitřní předpis k provádění inventarizace majetku a závazků.

Plné  znění  zprávy  o  provedeném  přezkoumání  hospodaření  obce   za  rok  2014  je  přílohou
k závěrečnému  ,  zároveň  je  k nahlédnutí  u  starosty  obce  a  na  webových  stránkách  obce
(www.koneprusy.cz).  

V Koněprusích, 19. 5. 2015

Předkládá:  

Návrh na usnesení: 
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce  a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o
výsledku hospodaření a  přijímá  tato opatření:

Obec bude průběžně provádět příjmová i výdajová rozpočtová opatření. První schválí na veřejném
zasedání 4. 6. 2015, dále bude schváleno zplnomocnění starosty obce k rozpočtovým opatřením na
veškeré příjmy a výdaje do výše 50 000Kč/položku.
Termín: 06/2015 

Obec požádala správce účetního softwaru o aktualizaci, která nastavila správné vykazování závaz-
ků soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění v Příloze v části A5 ř.1 a 2. Stejně tak i roztřídění
pozemků dle jednotlivých druhů v části H1 – H5.  
Termín: 04/2015

Závěrečný účet obce za rok 2014 již obsahuje údaje o hospodaření s majetkem a vyúčtování 
finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, 
Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
Termín: 06/2015

Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 4. 6. 2015 schválí Závěrečný účet za rok 2014 s  vý-
hradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření obce.
Termín: 06/2015
Dne 5. 6. 2015 obec odešle písemnou informaci o opatření k nápravě chyb zjištěných při přezkou-
mání hospodaření obce v zákonném termínu.
Termín: 06/2015

Obec již zpracovala vnitřní předpis k provádění inventarizace majetku a závazků.
Termín: 04/2015
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Zhotovil dne: 19. 5. 2015 Melicharová Jana, finanční výbor

Kadlečková Petra, finanční výbor

Schválil dne: 4. 6. 2015 Radek Havlíček, starosta

Miroslav Sudík, místostarosta

Jana Melicharová, zastupitelka

Kateřina Vacková, zastupitelka

Petr Kadleček,  zastupitel

                                      


