
Závěrečný účet obce za rok 2016 
 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění platných přepisů) 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v tis. Kč) 
 
  Schválený  Rozpočtová  Upravený  Plnění  %plnění  

  rozpočet opatření rozpočet 
k 
31.12.2015 

k uprav. 
rozpočtu 

Třída 1 daňové příjmy 1822,7 71,44 1894,14  1891,53  99,9 

Třída 2 nedaňové příjmy 502,7 -104,48 398,22 398,17 100 
Třída 3 kapitálové příjmy  22,2 22,2 22,2 100 
Třída 4 přijaté transfery 545,6 +320 865,6 865,54  100 
Příjmy celkem 2871 +309,16 3180,16 3177,45 99,9 
Třída 5 běžné výdaje 1990 +452  2442 2435,64  99,6 
Třída 6 kapitálové výdaje  660  660  657,3 99,7 
Výdaje celkem 2650  +452 3102 3092,94  99,6 
Saldo příjmy – výdaje +221   +78,16 +84,50  108,1 
Třída 8 financování           
Přijaté úvěry a půjčky         
Splátky úvěrů 101   101  100,84 99,8 
Prostředky minulých let 122,02     502,08   

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 finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům 
veřejné úrovně 
 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 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 Účel položka rozpočet čerpání % 
 KÚPK   výkon st. správy 4112 55 55 100 

 MPSV 13013 aktivní. politika zaměstn. 4116 488 487,94 100 

       

KUPK 29017 Lesní hosp. plán 4122 30,6 30,6 100 

KUPK  
Dotace zateplení 
hospoda 

4222 270 270 100 

       

       

       

celkem       843,6 843,54 100 

 
 



3) 2016 Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2016 
 
 

Organizace § - položka částka (Kč) účel 

 
    
MAS Světovina  6171–5329 500,- Na činnost 
celkem neinv. tra. obec. prosp. 
spol. 

 
500,-  

SMO ČR 6171-5229 2 376,40 Na činnost 
Mikroregion Zbirožsko  6171–5229 4 000,- Na činnost 
celkem ost. neinv. tra. VR  6 376,40  

Polygon  
3722-5169 

13 390,- 
Příspěvek na separaci 
odpadu 

Celkem ost. neinv. 
tran.nezisk.spol. 

 
13 390,-   

CELKEM  20 266,40  
 
 
4) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 
 
 
Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK: Ing. 
Jiřina Lišková – kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Leona Černá – 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 proběhlo 
dne 27.2. 2017. 
 
 
Závěr zprávy:  
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ostrovec-Lhotka: 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
 
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky  
 
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ostrovec-Lhotka za rok 2016 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky  
 
III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ostrovec-Lhotka za rok 2016 
 Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
 
 



Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je 
přílohou k závěrečnému účtu. 
 
Přílohy (k nahlédnutí v úřadovně obecního úřadu): 
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ostrovec – Lhotka, IČO: 
00573949 za rok 2016, 
- sestava FIN 2-12 M za období 12/2016, 
- účetní výkazy -  rozvaha, výkazu zisků a ztráty a příloha za období 12/2016 
 
 
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního 
samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo 
ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva (§ 17 odst. 6 zákona č. 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
platných předpisů). 
 
 
 
Ve Lhotce dne 16.6.2017 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 16.6.2017 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 16.6.2017 
 
 
Sejmuto z úřední desky:  30.6.2018 
Sejmuto z elektronické úřední desky: 30.6.2018 


