
   ZAVĚREČNÝ  ÚČET OBCE ZVOTOKY ZA ROK  2016 

Na základě zákona č 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních celků zveřejňuje 

Obec Z votoky  návrh na závěrečný účet obce za rok  2016 

1/ Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2013 / výkaz FIN 2_12 M/ 

Příjmy Schválený rozpočet  Upravený rozpočet Skutečnost 
Daňové příjmy 768 280,00 967 997,00 942 605,26 
Nedaňové příjmy 93 940,00 327 216,00  286 412,25 
Kapitálové příjmy  10 000,00  0 0 
Přijaté dotace 54 400,00  292 442,00 292 442,00 
Příjmy celkem 926 620,00 1 587 655,00  1 521 459,51 
Konsolidace příjmů 0 105 000,00 105 000,00 

Příjmy celkem po kons. 926 620,00 1 482 655,00 1 416 459,51 

    
Běžné výdaje 926 620,00 10310227,00 905 224,00 
Kapitálové výdaje 0  114 392,00 114 291,00 
Výdaje celkem 926 620,00 1 145 619,00 1 019 515,00 
Konsolidace výdajů 0 105 000,00 105 000,00 
Výdaje celkem po kon. 926 620,00 1 040 619,00 914 515,00 
 

Saldo příjmů a výdajů       
Financování   0,00 -442 036   -501 944,51 
  

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu ( výkaz FIN 2-12, rozbor 
čerpání příjmů a výdajů), případně na elektronické úřední desce obce. 

2/Rozpočet obce 

 

Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen 9.12.2015 na zasedání Č.j. 12/2015 rozpočet byl 
schválen jako  vyrovnaný  (příjmy   926 620  Kč  Kč, výdaje  926 620  Kč , Financování –nebylo 
zapojeno  ) 

V průběhu roku bylo provedeno 12 rozpočtových opatřeních, kde byly zařazeny nové, 
nepředvídatelné příjmy a nové nepředvídatelné výdaje. Rovněž byly provedeny přesuny 
rozpočtových prostředků s ohledem na skutečné výdaje. V rozpočtových změnách byly 
zohledněny i získané dotace. 

Údaje o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a plnění rozpočtu jsou uvedeny 
v podrobném členění ve „Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 



celků a dobrovolných svazků obcí, sestavený k 31. 12. 2016“ (výkaz Fin 2 – 12 M), který je 
přílohou závěrečného účtu. 

   . 

3/ Stav účtů: obec Zvotoky vlastní dva účty : 

.    Počáteční stav k 1. 1. 2016   Běžný účet u Poštovní spořitelny -   198 201,29 Kč. 

      Zůstatek k   31.12.2016  Běžný účet u Poštovní spořitelny  - 503 096,57 Kč 

2.  účet byl založen  26.3.2013 u ČNB v Českých Budějovicích 

     Počáteční stav k 1. 1. 2016 -367 699,44  Kč 

      zůstatek   k 31.12.2016  -   554 995,84  Kč 
 
  
     
4/Stav peněžních  fondů: 
Obec netvoří  peněžní  fondy a neprovozuje hospodářskou činnost 

5/ Hospodaření s majetkem obce 

  K 31. 12. 2016  byla provedena řádná inventarizace, o které byl proveden zápis. Zjištěné 
údaje odpovídají výkazu „Rozvaha organizačních složek státu, státních fondů, územně 
samosprávných celků a příspěvkových organizací, sestavená k 31. 12. 2016“, která je součástí 
závěrečného účtu. 

6 /Údaje o hospodaření obce Zvotoky v roce 2016 

Hospodaření  Obce  Zvotoky  skončilo se ziskem  480 278,71 Kč , hospodářský výsledek podléhající 
daní z příjmu právnických osob byl ve výši  129 971, vypočtená daň  z příjmu právnických osob z 
tohoto zisku je ve výši   24 510 ,- Kč 

/ Příloha - Výkaz zisku a ztrát , příloha účetní závěrky/ 

  

7/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb,o 
přezkoumání   hospodaření ÚSC pracovníkem odboru kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve  dnech    29.9.2016 a   18.4.2017. 

Zjištění z konečného  přezkoumání : 



 Byly zjištěny chyby a nedostatky, které  nemají závažnost nedostatků uvedených v  par. 10 odst. 3 
písm.c) zákona č.420/2004 Sb., a to - uvnitř orgánu veřejné  správy nebyla zajištěna  průbežná  a 
následná kontrola  . Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by 
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.  Plné znění zprávy o 
provedeném přezkoumání hospodaření obce Zvotoky  za rok 2016 je přílohou  závěrečného  účtu. 

8/ Vyúčtování finančních prostředků  ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a 
dotace poskytnuté. 

 Přehled dotací přidělených od   Jihočeského kraje podle účelů v roce 2016 

UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 
 710    Oprava  požární nádrže      210 000,00  0 210 000,00 

 423    DP Podp.rekonstrukcí  a oprav 
požárních nádrží 

  150 000,00  0  150 000,00 

 Celkem    360 000,00 0 360 000,00 
 

UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 
 98193     Volby do zastupitelstva kraje a 

Senátu   
   22 000,00  21 934,00 66.00 

 Celkem     22 000,00   21 934,00 66,00 
 

Dotace   ÚP za rok 2016 celkem :   110442 Kč 

  Příloha : Tabulky finančního vypořádání roku 2016 

9/Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2016 

 Svazek měst a obcí okrasu Strakonice  -20795  Kč 
 Poskytnutí výše uvedených prostředků schválilo zastupitelstvo Obce Zvotoky .   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit na obecním úřadě ve Zvotokách. 

Připomínky k závěrečnému účtu a souvisejícím zprávám mohou občané uplatnit písemně do  
13.6.2017  nebo na zasedání obecního zastupitelstva dne 14.6.2017  na kterém bude 
závěrečný účet za rok 2016 projednán. 

Vyvěšeno :   11.5.2017 

Sňato:   .................................. 

Bylo vyvěšeno na úřední  desce i v elektronické podobě na stránkách Obce Zvotoky  , dle par.17 
odst.6 zákona č.250/2000Sb 

Schváleno zastupitelstvem obce Zvotoky  dle  par. 84 zákona 128/2000 Sb  ......................... 

Zpracovala: Hejlová Štěpánka                                        Starosta : Zdeněk Chodl 


