
Závěrečný účet obce Křešín  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) 

 

 Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění 
k 31.12.14 

% plnění 
k upraven. 
rozpočtu 

Třída 1 – Daňové příjmy 988 34     1022     1115 109 

Třída 2 – Nedaňové příjmy 74 24 98 98 99,66 

Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 314 314 314 100 

Třída 4 – Přijaté dotace 44 481 525 525 100 

Příjmy celkem 1106 853 1959 2052  

Třída 5 – Běžné výdaje 877 474 1351 920 59,28 

Třída 6 – Kapitálové výdaje 229 179 408 407 99,92 

Výdaje celkem 1106 653 1759 1327  
Saldo: Příjmy - Výdaje 0  200 725  
Třída 8 - financování      
Prostředky minulých let   0 0  

Financování celkem 0  0 0  
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 1-12, rozbor čerpání příjmů a 
výdajů). 
 Daňové příjmy byly vyšší než schválený rozpočet – hlavně DPH a daně z příjmu právnických osob. 
K překročení nedaňových příjmů přijaté finanční dary, služby, dotace na tříděný odpad,  
Kapitálové příjmy – prodej pozemku 
 
Běžné výdaje – byly překročeny – kulturní akce, nákup drobného majetku, nákup služeb, cestovné 
Kapitálové výdaje – kanalizace - projekty, stavba 
 
 

2) Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné 
úrovně 
Dotace a neinvestiční transfery do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem 525 218,99 Kč. Rozpis 
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně 
vyúčtovány. Dotace na stavbu splaškové kanalizace budou probíhat i v roce 2015, v tabulce je 
uvedena část dotace. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Poskytovatel ÚZ účel polož
ka 

rozpočet čerpání % 

Střed.kraj  Provoz obce  4112 43500,- 43500,- 100 

Střed.kraj 98187 Volby ZO 4111      18013,-      18013,-   100 

Střed.kraj 98348  
89450 
89023 
90877 
15858 

volby EP 
SZFI 
SZFI 
Kanalizace 
kanalizace 

4111 
4113 
4113 
4213 
4216 

12995- 
        956,43 
     23149,31      
     23700,28 
   402904,97 

12995,- 
        956,43 
     23149,31 
     23700,28 
   402904,97 

100 
  100 
  100 
  100 
  100 

celkem    525218,99 525218,99  
 

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 
Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři pověřeným řízením přezkoumání – Ing. P. Zavřelová 
kontroloři – p. Formanová, p. Kukla 
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávních celků a  dobrovolných svazků obcí v termínu 15.4.2015 
 

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2014 podle 
§2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

 
 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou 
k závěrečnému účtu. 
 
 
V Křešíně dne: 18.5.2015 
 
 
 
 
 
Předkládá:   
 
Návrh na usnesení:  
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce  a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně  
zprávy auditora o výsledku  přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrady  
 
    
 
    Vyvěšeno: 21.5.2015 
    Sejmuto: 8.6.2015 


