
 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NEKOŘ ZA ROK 2016 

 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných 

předpisů)  

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 

rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u paní 

hospodářky (výkaz FIN 2-12). 

 

2) Hospodářská činnost obce 

 

➢ Obec neprovozuje hospodářskou činnost. 

 

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací  

Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na 

stránkách obce www.nekor.cz v sekci:elektronická úřední deska. K nahlédnutí jsou na obecním úřadu 

v kanceláři účetní. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně 

popisu významných vlivů na změny stavů.   

 

 

4)  Sociální fond    stav k 31. 12. 2016     86.601,60 Kč 

 

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 5. 5. 2009 schváleným 

zastupitelstvem obce dne 5. 5. 2009, pod č. j. IV2009.   

 

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem  

Finanční vypořádání PO schváleno OZ dne 16..5.2016, usnesením č.j. OZ xxx-2016. 

  

  rezervní fond fond odměn 

odvod 

zřizovateli 

výsledek 

hospodaření celkem 

Základní škola  477,37              0        0 477,37 

Mateřská škola  38,76               0          0     38,76     

 

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných 

výkazů jsou založeny na obecním úřadu u paní hospodářsky.  

 

7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně  

 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 344.012,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich 

čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, všechny 

prostředky byly vyčerpány.    

   

poskyt. účel ÚZ položka rozpočet čerpání % 

MFČR Dotace na volby 98193 4111 31.900,00 31.900,00 100 

KÚPK Výkon st.správy  4112 170.400,00 170.400,00 100 

KÚPK Dotace na odb. SDH 14004 4116 800,00 800,00 100 

KÚPK Hospodaření v lesích  4122 13.023,00 13.023,00 100 

http://www.xxx.cz/


 Převody z roz. účtů  4134 22.889,00 22.889,00 100 

Orlicko Oslavy 50. let hokeje  4129 5.000,00 5.000,00 100 

KÚPK Úprava inter. sálu KD  4122 100.000,00 100.000,00 100 

  CELKEM     344.012,00 344.012,00 100 

 

8) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce  

 

  
Poskytnuto dle 

rozpočtu 
Skutečná výše 

příspěvku 

TJ Sokol  25 000 
 

25 000 

SHM  23 000 23 000 

OSO koncert 7 000 7 000 

MS 8 000 8 000 

MO ČRS 16 500 16 500 

SDH 59 483 49 483 

Příspěvek Nekořala 3 000 3 000 

Celkem  141 983,00 141 983,00 

 

9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2016 

 

Přezkoumání hospodaření provedla Bc.Zdeňka Fassnerová a Jitka Dušková – oprávněné osoby 

pověřené přezkoumáním. 

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 4.11.2016 (příprava dokladů, 

dílčí přezkum) a 22.3.2017 (závěrečné práce, zpracování zpráv). 

 

                                 Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle § 2 a § 3 

zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je k nahlédnutí u starosty 

obce.   

 

V Nekoři  22. 3. 2017 

 

Předkládá:   

 

Návrh na usnesení:  

„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 

včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad 

– viz protokol přílohou. 

 

 

Příloha č.1   FIN 2-12  2016 


