ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZÁLUŽICE
ZA ROK 2016
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)
Údaje o organizaci:
IČO:
47786647
Název:
Obec Zálužice
Adresa:
Zálužice 22, Žatec, 438 01
Kontaktní údaje:
Telefon:
415 725 021
e-mail:
obec@zaluzice.cz
www stránky:
www.zaluzice.cz
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích
v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1, Výkaz
FIN 2-12M, která je k nahlédnutí u ekonomky obce na Obecním úřadě v
Zálužicích.
(údaje jsou uvedeny v Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy

%

Rozpočet
po změnách

%

Výsledek
od počátku
roku

1 328 100,00

114,48

1 470 100,00

103,42

Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy

97 100,00
0,00

176,53
0,00

112 303,00
0,00

152,63
0,00

1 520 433,54
171 410,06
0,00

Třída 4 - Přijaté transfery

55 000,00

509,93

534 500,00

52,47

280 464,00

1 480 200,00

133,25

2 116 903,00

93,17

1 972 307,60

1 583 000,00

107,51

2 204 100,00

77,21

Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje

Výdaje celkem
Třída 8 - Financování
Výsledek hospodaření

0,00

0,00

18 000,00

33,89

1 701 852,52
6 100,00

1 583 000,00

107,89

2 222 100,00

76,86

2 253 339,97

102 800,00

-257,15

105 197,00

-251,30

-264 355,08
-61 824,76

Rozpočet Obce Zálužice na rok 2016 byl stanoven v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích a § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen Zastupitelstvem
Obce Zálužice na 7. zasedání dne 22. 12. 2015 jako schodkový s příjmy ve
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výši 1.480.200 Kč (1.328.100 Kč daňové příjmy, 97.100 Kč nedaňové příjmy,
55.000 Kč neinvestiční přijaté transfery), výdaji ve výši 1. 583.000 Kč (běžné
výdaje na veřejné osvětlení, záležitosti kultury, sběr a svoz komunálních
odpadů, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, náklady na odměny
Zastupitelstvu obce, činnost místní správy včetně mzdových nákladů,
náklady na požární ochranu, obecné výdaje z finančních operací, atd.).
V průběhu roku 2016 byly schváleny Zastupitelstvem obce celkem 4
rozpočtová opatření na základě aktuálních potřeb a požadavků, a také
v souvislosti s přijatými transfery od ÚP na veřejně prospěšné práce,
stavebními úpravami a rekonstrukcí kulturního sálu na OÚ.
Stavy a obraty na bankovním účtu:
1. Základní běžný účet č. 13928481/0100 vedený u Komerční banky,
pobočka Žatec.
Počáteční stav k 1. 1. 2016:
Konečný stav k 31. 12. 2016:

854.860,06 Kč
934.424,34 Kč

Na bankovní účet byl v prosinci roku 2016 zaúčtován ve prospěch vklad
pokladní hotovosti v celkové částce 31.318,00 Kč.
2. Základní běžný účet č. 94-7114481/0710 vedený u České národní banky,
pobočka Ústí nad Labem.
Počáteční stav k 1. 1. 2016:
Konečný stav k 31. 12. 2016:

54.504,31 Kč
129.381,11 Kč

3. Municipální úvěr č. 35-925801547/0100 vedený u Komerční banky,
pobočka Žatec.
Počáteční stav k 1. 1. 2016:
Konečný stav k 31. 12. 2016:

- 256.640,00 Kč
- 186.620,00 Kč

4. Municipální úvěr č. 35-1072851597/0100 vedený u Komerční banky,
pobočka Žatec.
Počáteční stav k 1. 1. 2016:
Konečný stav k 31. 12. 2016:

- 247.799,62 Kč
- 195.599,62 Kč
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2) Hospodaření s majetkem
Obec Zálužice v roce 2016 neprodala ze svého majetku žádný pozemek ani
nemovitost.
Výsledek inventarizace:
Inventarizace byla zahájena dne 1. 12. 2016 a ukončena dne 31. 1. 2017.
Byla provedena na základě Plánu inventur na rok 2016, který byl
vypracován ekonomkou obce v souladu se Směrnicí k provádění
inventarizace majetku a závazků. Plán inventur včetně inventarizační komise
byl projednán a schválen na 3. zasedání Zastupitelstva obce dne 21. 9. 2016.
Fyzická i dokladová inventura se uskutečnila k rozvahovému dni 31. 12.
2016 a nebyly shledány žádné rozdíly a nedostatky.
3) Hospodářská činnost obce
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
4) Stav účelových fondů a finančních aktiv
Obec má na základě Smlouvy o úvěru zřízeny u Komerční banky, pobočka
Žatec, celkem 2 úvěrové účty.
Dlouhodobý úvěr s úvěrovým rámcem ve výši 350.000 Kč na financování
stavby Vodovod Stekník. Úroková sazba je pohyblivá a odpovídá součtu 1M
PRIBOR a pevné odchylky ve výši 1,03 % ročně z jistiny úvěru. Výše splátky
činí 5.835 Kč měsíčně, první splátka byla uhrazena ke dni 20. 9. 2014 a
poslední splátka bude uhrazena ke dni 20. 8. 2019. Smlouva o úvěru nabyla
platnosti a účinnosti dne 8. 7. 2014.
Dlouhodobý úvěr s úvěrovým rámcem ve výši 300.000 Kč na financování
činnosti vyplývající z Příkazní smlouvy č. 14003/29/2014 financování
projektu, technický dozor, firmou VHS Development, a. s. Úroková sazba je
pohyblivá a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 1,03 %
ročně z jistiny úvěru. Výše splátky činí 4.350 Kč měsíčně, první splátka byla
uhrazena ke dni 31. 1. 2015 a poslední splátka bude uhrazena ke dni 30. 9.
2020. Smlouva o úvěru nabyla platnosti a účinnosti dne 13. 10. 2014.
Příjmy Fondu rozvoje bydlení tvoří splátky a úroky z půjčky poskytnuté
v minulém roce. Výdajem fondu je půjčka poskytnutá občanu v minulém
roce. Finanční prostředky pro Fond rozvoje bydlení jsou uloženy na
základním běžném účtu obce, účetně jsou vedeny samostatně na účtu
236 120. V roce 2016 byla občanovi poskytnuta půjčka 70.000 Kč, kterou
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 3. zasedání dne 21. 9. 2016. Smlouva
o půjčce č. 1/2016 mezi věřitelem a dlužníkem byla oběma stranami
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podepsána dne 2. 10. 2016. Finanční prostředky byly převedeny na
bankovní účet občana dne 4. 10. 2016. Dne 31. 10. 2016 byly v plné výši
dlužníkem zaslány zpět na bankovní účet Obce Zálužice, čímž došlo
k zrušení smlouvy ze strany dlužníka. Dle Zásad použití prostředků „Fondu
rozvoje bydlení“ na území Obce Zálužice, konkrétně článku VIII. Úročení
půjčky, odstavce 3, není povinen žadatel o půjčku hradit úrok v případě
uhrazení celé půjčené částky před termínem splatnosti. K datu 31. 12. 2016
nikdo z obyvatel obce nečerpá půjčku z Fondu rozvoje bydlení.
Počáteční stav k 1. 1. 2016:
Konečný stav k 31. 12. 2016:

118.910,00 Kč
118.910,00 Kč

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Obec nemá příspěvkové organizace.
6a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 280.464,00 Kč. Rozpis
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce.

Poskytnutá
dotace
KÚÚK
KÚÚK
ÚP Louny

Účel
Výkon státní správy
Dotace na volby
Veřejně prospěšné práce
CELKEM

ÚZ

Položka

98193
13013

4112
4111
4116

Rozpočet
55 000,00
20 000,00
0,00
75 000,00

Čerpání
55 000,00
20 000,00
205 464,00
280 464,00

%
100,00
100,00
100,00
100,00

6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
Příjemce
finanční podpory

Odvod podpory
z rozpočtu obce

Doplatek dle smlouvy
o poskytnutí dotace

DHZS Tuchořice
Mikroregion Žatecko
Celkem

13 000,00
10 000,00
23 000,00

0,00
0,00

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo provedeno dne 10. 8. 2016 jako
dílčí přezkoumání a dne 28. 3. 2017 jako konečné přezkoumání pracovníky
odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dílčí přezkoumání
vykonaly Václava Pillárová, DiS. – kontrolorka pověřená řízením
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přezkoumání a Ing. Gabriela Šilínková – kontrolorka. Konečné přezkoumání
vykonaly Marie Skoupá – kontrolorka pověřená řízením přezkoumání a Ilona
Smítková – kontrolorka.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí.
Závěr zprávy:
I.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Zálužice za rok 2016 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/20004 Sb.)

II.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Zálužice za rok 2016 nebyla
zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. (rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti)
III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a)
b)
c)

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
podíl závazků na rozpočtu územního celku
podíl zastaveného majetku
na celkovém majetku územního celku

………
………

1,83 %
5,05 %

………

0,00 %

Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok
2016 je k nahlédnutí u ekonomky obce.
S celým obsahem Závěrečného účtu Obce Zálužice za rok 2016, včetně všech
jeho příloh, je možné se seznámit v kanceláři obecního úřadu v Zálužicích
v úředních dnech:
PO
ST

8:15 – 15:00
8:15 – 15:00

Zpracovala: Markéta Ryšková, DiS., ekonomka obce
V Zálužicích, dne 27. 4. 2017

Martin Sklenička
starosta obce
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Přílohy:
Výkaz FIN 2-12M
Rozvaha k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016
Příloha k 31. 12. 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne 28. 3. 2017

Počet stran:
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Vyvěšeno: 28. 4. 2017
Sejmuto:
30. 6. 2018
(respektive ke
Závěrečného účtu Obce Zálužice za rok 2017)
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dni

vyvěšení

následujícího

