Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2014
Legislativa:
- Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů.
- Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce nejpozději do
30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků, pokud
jsou zjištěny.
- Závěrečný účet musí být nejméně 15 dní předem zveřejněn, aby se občané
mohli k němu vyjádřit.
- Projednání závěrečného účtu se uzavře vyjádřením: "souhlas bez výhrad"
nebo "s výhradami".
Závěrečný účet obsahuje:
- Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
skladby.
- Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí , státním fondům, Národnímu fondu a jiným
rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
- Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánech územního samosprávného celku .
- Návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku musí být vhodným
způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním
v zastupitelstvu územního samosprávného celku .

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 v Kč
_______________Schválený rozpočet __Upravený rozpočet ___Skutečnost
Daňové příjmy

8 765 000,00 Kč

12 619 898,47 Kč

12 619 898,47 Kč

Nedaňové příjmy

468 800,00 Kč

1 007 125,75 Kč

1 007 125,75 Kč

Kapitálové příjmy

0,00 Kč

36 500,00 Kč

36 500,00 Kč

150 000,00 Kč

445 960,92 Kč

445 960,92 Kč

9 383 800,00 Kč

14 109 485,14 Kč

Přijaté dotace
Příjmy celkem
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14 109 485,14 Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

8 788 529,00 Kč

12 089 363,64 Kč

12 089 363,64 Kč

595 271,00 Kč

121 941,00 Kč

121 941,00 Kč

9 383 800,00 Kč

12 211 304,64 Kč

12 211 304,64 Kč

Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky
a paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze č. 1, včetně schváleného
rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti-výkaz Fin 2-12 M. Rozpočet na rok
2014 byl schválen jako vyrovnaný,ale provedením rozpočtových opatření byl
upraven jako přebytkový a tak byl také uzavřen.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.5.2013 přijalo usnesení č.04/03/2013
ve kterém pověřuje starostu obce ke schválení rozpočtového opatření k 31.12.20XX
před odesláním výkazu FIN 2-12 za daný rok do CSÚIS. Následně je rozpočtové
opatření schváleno(vzato na vědomí) na nejbližším zasedání ZO.

Stav majetku k 31.12.2014
031 – Pozemky

14 555 208,15 Kč

021 - Budovy,haly stavby

130 988 792,70 Kč

022 - Movité věci,soubory movitých věcí

4 745 349,60 Kč

028 – Drobný majetek

2 787 784,01 Kč

Stav běžného účtu k 31.12.2014

14 545 992,87 Kč

Stav pokladny k 31.12.2014

0,00 Kč

321 – Závazky z obchodních vztahů

39 750,28 Kč

469 – Dlouhodobé pohledávky

395 000,00 Kč

Pohledávka vůči obci Hrusice, plynoucí ze smlouvy o zajištění napojení kanalizace
do ČOV Senohraby. Smlouva byla schválena na zasedání ZO Senohraby dne
18.2.2010 usnesením č.7/2010
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
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2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
4111 – UZ – 98348 - dotace MV ČR – volby Evropský parlament
rozpočet 17 800,- Kč

čerpání

12 311,- Kč

vratka ve výši 5 489,- Kč byla vrácena na účet SK dne 27.06.2014
Dotace byla řádně vyúčtována a vypořádána.

4111 – UZ – 98187 - dotace MV ČR – volby do zastupitelstev obcí
Rozpočet 18 800,- Kč

čerpání 14 041,- Kč

vratka ve výši 4 759,- Kč byla vrácena na účet SK dne 14.11.2014
Dotace byla řádně vyúčtována a vypořádána.
4112 - státní správa
rozpočet 161 600,00 Kč

čerpání 161 600,00 Kč

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.
4122 – UZ – 14004 Neinvestiční příspěvek hasičům JPO II.
Dotace byla řádně vyúčtována a vypořádána.
Rozpočet 149 066,00 Kč

čerpání

149 066,00 Kč

4116 – UZ – 27034 – Neinvestiční dotace na odstraňování škod způsobených obci
povodněmi v roce 2013
Obec obdržela dotaci od Ministerstva dopravy na opravu cest poničených povodněmi již
v listopadu roku 2013. Z časových důvodů byly komunikace opraveny v roce 2014.(Čerpání
bylo schváleno Ministerstvem dopravy)
Rozpočet

731 000,00 Kč

čerpání

721 037,15 Kč

Vratka nevyčerpané dotace ve výši 9 962,85 byla vrácena dne 5.12.2014. Důvodem
nevyčerpání celé dotace byla skutečnost, že se nepodařilo technicky zajistit opravu
cesty u Baštírny.
Dotace byla řádně vyúčtována a vypořádána.
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4213 - UZ –90 877 (Národní zdroje) – Obnova veřejné zeleně v obci
Rozpočet 6 052,35Kč
4216 – UZ – 150827(Evropská unie) – Obnova veřejné zeleně v obci
Rozpočet 102 890,57 Kč
Dotace „Obnova veřejné zeleně v obci Senohraby I.etapa“ byla administrativně ukončena
v roce 2014. Přijaté částky v roce 2014 byly kompenzací výdajů z roku 2013, kdy byla
Státnímu fondu ŽP předána poslední faktura od ČSOP Vlašim.
Celkové náklady na akci činily : 1 916 494,60 Kč z toho dotace : 1 786 460,75 Kč
Jelikož akce byla na Státním fondu ŽP vedena jako investiční. Budou náklady na tuto
akci evidovány v majetku obce a odepisovány po dobu trvání udržitelnosti projektu
tj. 10 let.
Dotace byla řádně vyúčtována a vypořádána.

V roce 2013 byla zahájena 1.etapa záchrany Velké věže – dominanty hradu Zlenice.
Akce je spolufinancována Státním zemědělským intervenčním fondem a Evropskou
unií. Projekt je rozložen na 2 části. V roce 2013 proběhla 1.část – stavební práce
firmou Dalibor Frňka, ve výši 1 149 379,- Kč. 2.část – Koncepce řešení záchrany
Velké věže se uskutečnila v roce 2014. Projekt zpracovala Ing.Arch.M.Nigrinová a
Kryštof Sýkora. Výstupy jsou uloženy na obecním úřadě k nahlédnutí. Náklady na
druhou část činily celkem 507 000,00 Kč. Faktury byly hrazeny z rozpočtu obce, jejich
následné kompenzace z SZIF proběhly až na základě žádosti o platbu, kterou bylo
možné podat až po ukončení celého projektu.
Finanční kompenzace dotačních nákladů byla uskutečněna dne 26.1.2015.
Výše dotace : 854 910,00 Kč
Dotace bude vypořádána v roce 2015.
Rekonstrukce hasičského domu svépomocí
V roce 2014 obec obdržela dotaci od Krajského úřadu SK na opravu hasičského
domu. Proběhla výměna plynového kotle, okna, vstupní dveře, zateplení střechy.
Celkové náklady na rekonstrukci činily 366 545,35 Kč. Tento projekt byl financován
z obecního rozpočtu. Výše dotace byla 288 602,- Kč. Termín ukončení akce byl
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23.10.2014.Žádost o platbu byla podána dne 18.12.2014. Na účet obce zaslány
krajským úřadem dne 10.2.2015.
Výše dotace : 288 602,00 Kč.
Dotace bude vypořádána v roce 2015.

Po cestách Karla IV. – Dohoda o partnerství a spolupráci – Posázaví o.p.s.
V roce 2014 se uskutečnila výstavba dřevěné lávky k vyhlídkové věži hradu Zlenice.
Zadavatelem projektu a žadatelem o dotaci byla společnost Posázaví o.p.s. se sídlem
v Benešově. Obec Senohraby se finančně podílela(šlo o předfinancování projektu).
Na základě uzavřené smlouvy zaslala obec částku ve výši 1 029 748,44 Kč.

Po

vyřízení administrace žádosti o platbu, zašle společnost Posázaví o.p.s. poměrnou
část z dotace zpět obci Senohraby.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje Praha,
kontrolní oddělení dne 11.03.2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce .
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí.
Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v: § 10 odst.3 písm. c)
zákona č. 420/2004 Sb.
Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace nebyla schválena samostatně, je
součástí účetní závěrky obce za rok 2013.
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4) Hospodaření organizačních složek ÚSC
Obecní knihovna (3314) v hlavní činnosti obce – příjmy z čtenářských
poplatků a výdaje
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (5512) v hlavní činnosti obce – nemá
žádné příjmy, jen výdaje
6)Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC
Základní škola a Mateřská škola Senohraby, okres Praha východ p.o.
Příspěvková organizace v roce 2014 hospodařila se zlepšeným hospodářským
výsledkem ve výši 12 016,25Kč.
Příjmy celkem z hlavní činnosti :

9 179 168,05

Z toho : Dotace(KÚ,obec) -

7 871 901,00 Kč

Ostatní činnost(MŠ,ŠJ,ŠD)

1 190 371,00 Kč

Čerpání fondů

106 568,81 Kč

Úroky

10 327,24 Kč

Výdaje celkem z hlavní činnosti:

9 171 587,80 Kč

Z toho: Náklady spojené se zaměstnanci

7 416 845,88 Kč

Odpisy majetku

9 593,00 Kč

Ostatní náklady spojené s provozem
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti

1 745 148,92 Kč
7 580,25 Kč

PO provozuje hospodářskou činnost (poskytování stravování, kroužky).
Příjem z hospodářské činnosti :

274 312,00 Kč

Výdaje z hospodářské činnosti:

269 876,00 Kč

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti :

4 436,00 Kč

Zastupitelstvo obce Senohraby schválilo na svém zasedání dne 11.12.2013, usnesením
č.05/06/2013 příspěvek na provoz ve výši 400 000,00 Kč.
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PO platí ze svého rozpočtu (tvoří jej příspěvek na provoz od obce a příspěvek MŠMT
prostřednictvím KÚ Středočeského kraje na platy zaměstnanců ZŠ a MŠ) běžné
výdaje. Provozní výdaje za energie a telefony platí obec ze svého rozpočtu.

7) Členství ve spolcích, dobrovolných svazcích obcí (DSO)
Obec Senohraby je členem:
- DSO Malé Posázaví se sídlem v Benešově. Členský příspěvek pro rok 2014 činil
64 564,- Kč. Rozpočet a Závěrečný účet DSO je vyvěšován a schvalován samostatně,
nezávisle na rozpočtu obce.
-

DSO Ladův kraj se sídlem v Říčanech. Členský příspěvek pro rok 2014 byl

28 525,00 Kč. Rozpočet a Závěrečný účet DSO je vyvěšován a schvalován samostatně,
nezávisle na rozpočtu obce.
-

DSO HSP (Hrusice,Senohraby,Pětihosty) se sídlem v Senohrabech. DSO bylo

zrušeno k datu 3.9.2014. DSO nikdy nezahájilo svoji činnost.

Sestavila: Sovová

Dne 05.05.2015

Přílohy:
-Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2014
-Rozvaha obce Senohraby k 31.12.2014
-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
-Výkaz zisků a ztrát obce Senohraby k 31.12.2014
-Příloha obce Senohraby k 31.12.2014
-Inventarizační zpráva obce Senohraby k 31.12.2014
- Rozvaha ZŠ a MŠ Senohraby k 31.12.2014
- Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠ Senohraby k 31.12.2014
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- Příloha ZŠ a MŠ Senohraby k 31.12.2014
Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
s výhradou
Návrh opatření k nápravě zjištěných chyb:
Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace bude schvalována samostatně.

Ing.Jana Svašková – starostka, v.r.

Vyvěšeno : 06.05.2015

Sejmuto : 22.05.2015
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