
Závěrečný ú čet obce za rok 2015 
 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění platných přepisů) 
 
1) Údaje o pln ění příjmů a výdaj ů za rok 2015 (údaje jsou v tis. K č) 
 
  Schválený  Rozpo čtová  Upravený  Plnění  %pln ění  

  rozpo čet opat ření rozpo čet 
k 
31.12.2015 

k 
uprav.rozpo čtu 

Třída 1 daňové příjmy 1771,8 -80,7 1691,1  1690,54  100 

Třída 2 nedaňové příjmy 290,4 +133,69 424,1 423,75 99,9 
Třída 3 kapitálové příjmy      
Třída 4 přijaté transfery 319,4 +374 693,4 693,32  100 
Příjmy celkem 2381,6 +427 2808,6 2807,62 100 
Třída 5 běžné výdaje 2280,6 +64,65  2345,25 2341,23  99,8 
Třída 6 kapitálové výdaje   +376,2 376,2  375,85 99,9 
Výdaje celkem 2280,6  +440,85 2721,45 2717,1  99,8 
Saldo p říjmy - výdaje +101   +87,15 +90,54  103,9 
Třída 8 financování           
Přijaté úvěry a půjčky         
Splátky úvěrů 101   101  100,84 99,8 
Prostředky minulých let 141,78     122,02   
Přebytek (-), ztráta (+)           
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném 
členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Ostrovec – 
Lhotka (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) 
 
2) Vyúčtování finan čních vztah ů ke státnímu rozpo čtu a ostatním rozpo čtům 
veřejné úrovn ě 
 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činili celkem 693 330 Kč. Rozpis přijatých 
dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly 
řádně vyúčtovány. Tabulky k nahlédnutí na OÚ Ostrovec – Lhotka. 
 
 

poskytovatel ÚZ Ú čel položka rozpo čet čerpání % 
 KÚPK   výkon st.správy 4112 54,4 54,4 100 

 MPSV 13234 aktivní.politika zaměstn. 4116 326 325,93 100 

MK ČR 34070 Kulturní akce  900 let 4116 95 95 100 

KUPK  Oslavy 900 let 4122 8 8 100 

KUPK  Dotace střecha oú 4222 210 210 100 

       

       

       

celkem       693,4 693,33 100 

 
 



 
3) Zpráva o p řezkoumání hospoda ření obce za rok 2015 
 
Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK: 
Bc.Jiřina Lišková – kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Leona Černá – 
kontrolor, Bc. Lenka Bulínová DiS.- kontrolor na základě žádosti obce podle 
ustanovení § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí přezkoumání  dne 7.4.2016 
 
Závěr zprávy: 
Byly zjištěny nedostatky a chyby spočívající:. 
Kontrolní skupině byli předloženy výpisy z katastru nemovitostí, ze kterých vyplývá, 
že obce jsou spoluvlastníky pozemků p.č. 628/1 v k.ú. Ostrovec a p.č. 459 v k.ú. 
Lhotka a tyto pozemky nejsou vedeny v účetní evidenci obce. 
 
 
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je 
přílohou k závěrečnému účtu. 
 
Ve Lhotce dne 2.6.2016 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 2.6.2016 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 17.6.2016 
 
 
Sejmuto z úřední desky :  2.6.2016 
Sejmuto z elektronické úřední desky: 17.6.2016 


