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ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČERNOLICE ZA ROK 2014
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Obec Černolice hospodařila od 1. 1 . 2014 do 26. 3. 2014 podle rozpočtového provizoria schváleného
zastupitelstvem obce dne 11. 11. 2013. Následně podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce
dne 26. 3. 2014. Rozpočet byl schválen jako přebytkový, tj. příjmy ve výši 5 275,41 tis. Kč, výdaje
4 077,00 tis. Kč. Schválený rozpočet byl upravován šesti rozpočtovými opatřeními.
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (po konsolidaci)
(údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery
Příjmy celkem
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy – výdaje
Třída 8 – Financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Prostředky minulých let
Financování celkem

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31. 12. 2014

3 466,00
1 247,41
500,00
62,00
5 275,41
3 402,30
674,70
4 077,00
1 198,41

3 677,50
321,40
675,20
83,78
4 757,88
3 790,29
687,70
4 477,99
279,89

3 579,32
315,86
675,03
83,78
4 653,99
3 373,14
663,05
4 036,19
617,80

0,00
0,00
-1 198,41
-1 198,41

0,00
0,00
-279,90
-279,90

0,00
0,00
-617,80
-617,80

% plnění
k upravenému
rozpočtu
97,33
98,28
99,97
100,00
97,82
89,00
96,42
90,13

0,00
0,00
220,72
220,72

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajú a o dalších finančních operacích v plném členění podle RS jsou
k nahlédnutí na obecním úřadu u referentky (výkaz FIN 2-12)
2) Hospodářská činnost obce
Hospodaření obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti. Obec neměla v roce 2014 žádnou hospodářskou
činnost a nebyla plátcem DPH.
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
V roce 2014 obec neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý
ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o poskytnutí úvěru nebo půjčky, nekoupila ani neprodala cenné
papíry nebo obligace.
Inventarizační komise prohlašuje, že k 31. 12. 2014 byl inventarizován veškerý majetek a závazky obce
a dále veškerý majetek evidovaný v podrozvahovém účetnictví obce.
Nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti.
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Druh majetku
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Inventarizační
Stav podle účetní evidence
položka
018
85 931,20
021
65 267 515,78
022
722 739,10
028
738 137,38
031
6 001 496,55
032
18 998,40
269 552,00
042
069
20 000,00
1 156 075,80
1 773 867,37
357 942,22
1 372 387,48
0,00
43 537,67

Stav bankovních účtů k 1. 1. 2014
Stav bankovních účtů k 31. 12. 2014
Z toho: BÚ u KB
Spořicí účet u KB
Limitní účet u ČSOB
BÚ u ČNB
Obec Černolice hospodařila v roce 2014 s přebytkem.

Inventarizační zpráva a výkazy ÚSC k 31. 12. 2014 jsou součástí závěrečného účtu a jsou k nahlédnutí
na obecním úřadu u referentky.
Obec Černolice neměla k 31. 12. 2014 žádné fondy.
Obec Černolice nebyla k 31. 12. 2014 zřizovatelem žádné příspěvkové organizace ani zakladatelem
jiných organizací.
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem 83 784,-- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané
finanční prostředky ze zálohy na volby do EP ve výši 7 949,-- Kč byly vráceny dne
22. 7. 2014, nevyčerpané finanční prostředky ze zálohy na volby do ZO ve výši 9 367,-- byly vráceny
dne 2. 12. 2014.

Poskytovatel/účel
KÚ – výkon státní správy
KÚ – volby do EP
KÚ – volby do ZO

položka/ÚZ
4112/0000
4111/98348
4111/98187

rozpočet
64 500,00
9 851,00
9 433,00

čerpání
64 500,00
9 851,00
9 433,00

%

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černolice za rok 2014
Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři Helana Lišková a PhDr. Ladislav Tomášek – odbor
finanční kontroly Krajského úřadu Stč. kraje.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 19. 2. 2015.

100
100
100
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Závěr zprávy: Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:
- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky § 32, neboť:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy “D.III. Krátkodobé závazky“. Z výkazu
Příloha sestaveného k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. 2014 je zřejmé. že obec nemá v části N rozčleněny
mzdové náklady na běžné období.
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů § 11, odst. 2, neboť:
Obec nevyhotovovala účetní doklady obsahující náležitosti dle zákona o účetnictví. Nebyl doložen účetní
doklad o zaúčtování jednotlivých vydaných faktur číslo 8402001 ze dne 1. 12. 2014 – 8402005
ze dne 18. 12. 2014.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Černolice za rok 2014 je nedílnou
součástí závěrečného účtu.
6) Opatření k nápravě chyb a nedostatků
- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky § 32, neboť:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy “D.III. Krátkodobé závazky“. Z výkazu
Příloha sestaveného k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. 2014 je zřejmé. že obec nemá v části N rozčleněny
mzdové náklady na běžné období.
Opatření: NENAPRAVENO, nelze napravit, neboť v roce 2015 se již v části “N“ mzdové náklady
nerozčleňují, tato část ve výkazu Příloha zcela chybí.
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů § 11, odst. 2, neboť:
Obec nevyhotovovala účetní doklady obsahující náležitosti dle zákona o účetnictví. Nebyl doložen účetní
doklad o zaúčtování jednotlivých vydaných faktur číslo 8402001 ze dne 1. 12. 2014 – 8402005
ze dne 18. 12. 2014.
Opatření: NAPRAVENO, k vydaným fakturám číslo 8402001 - 8402005 byly dodatečně vyhotoveny
účetní doklady se všemi náležitostmi dle zákona o účetnictví.
Závěrečný účet vypracovala:
V Černolicích dne:

Dana Tvrdoňová
18. 5. 2015

…............................................
Pavel Schmidt
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: …..................................................
Sejmuto z úřední desky dne:

…..................................................

