
Návrh závěrečného účtu obce Pěčice za rok 2015 
 

Dne 13.12.2014 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce jako vyrovnaný. V 

průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Rozpočet skončil 

přebytkem hospodaření ve výši 681483,52 Kč. Během roku byl rozpočet upravován 

rozpočtovými opatřeními č. 1 ze dne 20.6.2015, č. 2 ze dne 20.12.2015, č. 3 ze dne 21.2.2016, 

která byla schválena zastupitelstvem obce. Všechny změny jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M 

o plnění příjmů a výdajů roku 2015. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění 

podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních 

samosprávných celků Fin 2-12M.  

Příjmová část 

Skutečné příjmy roku 2015 byly      4.182.731,05  Kč 

z toho:               daňové příjmy    2.515.191,16 Kč 

nedaňové příjmy       252.044,25  Kč 

kapitálové příjmy                   0,--   Kč 

přijaté dotace     1.415.495,64Kč 

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní 
náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. 

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. 

 

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny 
podle jednotlivých § a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, 
přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy. 

 

 



TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 

                 V tomto roce obec neměla žádné kapitálové příjmy.             

 

 

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 

Přijaté dotace v roce 2015 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, státních fondů a kraje jsou 
zobrazeny v tabulce. Součástí tř. 4 – přijaté dotace je dotace z krajského úřadu na správu ve výši 
43.500,00Kč a převod prostředků mezi účty ve výši 700.000,-Kč 

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED DOTACÍ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLOŽKA   ÚČELOVÝ ZNAK TEXT PŘÍJMY ČERPÁNÍ 

  4116 13013          ÚŘAD PRÁCE          3897,--            3897,--  

  4116 

 

13234          ÚŘAD PRÁCE       82.054,--           82.054,-- 

4213  90877     DOTACE – BIOODPAD 

 

     32.558,--     32.558,-- 

  4216 15839 DOTACE – BIOODPAD    553.486,64,--      553486,64,-- 

  CELKEM     671.995,64,--       
671.995,64,--   



 

 

 

 

 

 

Výdajová část 

 

Skutečné výdaje za rok 2015 byly           3.501.247,53  Kč 

z toho běžné výdaje 2.642.264,53  Kč  

kapitálové výdaje                                                                 858.983,--   Kč      

 

Kapitálové výdaje tvořily :  

Pořízení rozhlasu-část platby                                               50.000,--    Kč  

Rozšíření veřejného osvětlení                                            122.279,--    Kč 

Kontejnerové nosiče na bioodpad                                      686.704,--    Kč    

       

              

   

  

 

                                                                 

 

SKUPINA 2 : 

 

2141  -   hospoda                                                             77.155,--Kč 

2310 -    voda-automat                                                     93.175,--Kč 



  

 

SKUPINA 3 :  

 

3111  -   příspěvky MŠ Semčice, Ledce                           5.000,--Kč 

  

3113  -   neinvestiční dotace obcím na děti navštěvující ZŠ 

              ( Semčice, Dobrovice) –                              1.624,10Kč  

    

3341  -   místní rozhlas – pořízení                    50.000,--Kč 

 

3399 -    kulturní akce – věcné dary,výročí,divadlo, apod.  37.766,80Kč 

 

3419 -    SOKOL                                                       70.000,--Kč  

 

3429 – příspěvky spolkům                                                     3.000,--Kč                                                               

 

3631  -  opravy a údržba veřejného osvětlení           125.389,--Kč 

 

3632 – hřbitov Semčice                                                         3.704,--Kč 

 

3722  -   náklady na odvoz a likvidaci  

              komunálních odpadů +investice bioodpad         872.498,33Kč 

 

3745  -   náklady na údržbu veřejné zeleně                      163.262,30Kč 

 

SKUPINA 5 : 



 

5512 – výdaje spojené s činností zásahové jednotky 

            Dobrovolných hasičů v Pěčicích                             35.722,--Kč 

 

 

SKUPINA 6  - všeobecná správa : 

 

6112 – místní zastupitelské orgány – 

            výdaje na odměny zastupitelů –                               321.803,--Kč 

 

         

6171 -  činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří tyto položky : nákup  

            materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na energii, cestovné, služby  

            pošt, telekomunikací, školení, pojištění a mzdy zaměstnanců                    936.267,--Kč     

 

6310 – služby peněžních ústavů                                              4.881,--Kč   

 

 

 

Obec má BÚ vedený u KB č. 33220181/0100 stav k 31.12.2015 je 4.819.481,44 Kč 

Účet u ČNB č. 94-9212181/0710 stav k 31.12.2015 je 13.045,3 Kč 

Účet u KB č. 107-1166880217/0100 stav k 31.12.2015 je 3.012.412,76 Kč 

 

   

 

              

Správnost hospodaření obce Pěčice za rok 2015 byla provedena přezkoumáním ve dnech 

7.12.2015 a 13.4.2016 pověřenými pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje. Zpráva o 



přezkoumání hospodaření obce Pěčice za rok 2015 je součástí závěrečného účtu při jeho 

projednávání v zastupitelstvu obce. 

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pěčice za rok 2015 

Závěr : 

Při přezkoumání hospodaření obce Pěčice za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost uvedených pod písmenem c)  

 

 

                                          ( § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

-Přezkoumané účetní doklady neobsahovaly podpisy správce rozpočtu a příkazce operace       

včetně data uskutečnění předběžné, průběžné a následné kontroly. 

-Obec provedla opravu zůstatku účtu 031 – pozemky k 31.12.2015 neprůkazným způsobem. 

-Obec neúčtovala o svých pohledávkách v okamžiku jejich vzniku, ale až po provedené úhradě 

(zejména pohledávky z místních poplatků, nájemné apod.), pomocná evidence jednotlivých 

poplatků nebyla rovněž v roce 2015 doplněna. 

-Obec účtovala chybně k 31.12.2015 o nákladech vzniklých z odpisů ostatního dlouhodobého 

nehmotného majetku (účet 019) ne účtu 558 namísto na účtu 551. 

 

 

                               Byly zjištěny nedostaky spočívající v : 

 

                                (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

 



C2) neúplnosti, nesprávnosti vedení účetnictví 

-Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací 

ověřuje stav majetku a závazků. 

-Obec vyhotovila fyzicky účetní doklady obsahující náležitosti podle zákona o účetnictví včetně 

příslušných podpisových záznamů pouze k provedeným úhradám z bankovního účtu a 

k pohybům v pokladně obce. 

 

C4) porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy 

-Rozpočtové opatření č. 3 provedené do výkazu FIN 2-12 M sestaveného k 31.12.2015 bylo 

schváleno zastupitelstvem obce až dne 21.2.2016 

 

 

                                  Byly zjištěny nedostatkyspočívající v: 

 

                            (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb) 

 

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za 

předcházející roky. 

-tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a) a b). 

 

Upozornění na rizika dle § 10 odt. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

Neuvádí se. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

             …………………….     ……………………… 

                  účetní OÚ             starosta obce    

 

 


