Obec Žáky
Závěrečný účet obce zpracovaný za období 1.1.2015- 31.12.2015

Právní forma - obec je základní územní samosprávné společenství občanů, tvoří územní
celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek,
vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Při plnění svých
úkolů vychází ze zákonu 128/2000 Sb. O obcích, 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a
zákonů souvisejících.
Orgány obce – zastupitelstvo obce je složeno ze 7 členů,
obec má zřízen finanční,kontrolní a kulturní výbor
Hlavní předmět činnosti – obec pečuje o všestranný rozvoj svého území, a o potřeby svých
občanů, při plnění těchto úkolů chrání též veřejný zájem.
Ekonomická činnost - obec provozovala do 31.12. 2015 hospodářskou činnost.
Hospodářská činnost zahrnovala:
- nákup a prodej smíšeného zboží
- lesní hospodářství
Na základě výsledku hospodaření v ekonomické činnosti rozhodlo zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 29.10.2015 o ukončení provozování prodejny smíšeného zboží a na
zasedání zastupitelstva dne 17.12.2015 o ukončení hospodářské činnosti obce.
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1. Rozpočet
Rozpočet obce Žáky byl schválen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 17.12.2014.
V průběhu roku se rozpočet upravoval rozpočtovými opatřeními. Všechny změny původně
schváleného rozpočtu projednalo a schválilo obecní zastupitelstvo.

Příjmy (třída 1-4) v Kč Výdaje (třída 5-6) v
Kč

Financování třída 8
v Kč

Původní rozpočet

4.463.000,-

10.675.500,-

6.212.500,-

Stav k 31.12.2015

4.890.500,-

2.603.000,-

2.287.500,-

427.500,-

8.072.500,-

8.500.000,-

Změna stavu

Výši rozpočtu ovlivnily zejména přijaté dotace a s nimi související neinvestiční výdaje.
Zároveň došlo k zapojení některých původně nerozpočtovaných položek příjmů a výdajů.
Příjmy i výdaje byly do rozpočtu začleňovány průběžně, jak nabíhaly v jednotlivých obdobích
roku 2015.

2. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům ( třída 4)
PŘIJATÉ TRANSFERY A PÚJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDÚ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účel.
znak
a
29021
13234

Položka
b
4116 Ostatní neinvest. přijaté trans.
4116 Neinvest. přij. transfery

Výsledek od
počátku roku
93
136474,34
360385,00

3. Stavy bankovních účtů
Stav peněžních prostředků na běžných účtech obce k 31.12.2015 :
- 443509359Ú0800 ČS,a.s. Kutná Hora
:

- 981224-443509359/0800 ČS a.s. kutná Hora
- 20036-443509359/080 ČSa.s. Kutná Hora – hospod.činnost
- 257799444/0300 ČSOB

1.108.332,52 Kč
84.026,34 Kč
0,33 Kč
9.251.915,77 Kč

- 94-3617161/0710 ČNB

91,64 Kč

Stav účtú k 31.12.2015

10.444.366,60 Kč

Stav pokladny hospodářské činnosti k 31.12.2015
Stav pokladny obce k 31.12.2015

0,00 Kč
21.573,00 Kč
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Ekonomická činnost obce
Prodejna smíšeného zboží a lesní hospodářství
Text
Materiál
Elektrická energie
Nákup zboží
Opravy a údržba
Cestovné
Služby
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Celkem

náklady Kč

výnosy Kč

680,94
39 364,26
392 699,78
2 458,00
1 111,00
132 281,00
39 155,00
607 749,98

výsledek hospodaření:

489 305,73

- 118 444,25 Kč

Návrh závěrečného účtu Obce Žáky byl vyvěšen na úřední desce v období
od 18. 5. 2016 - 3.6.2016 a občané mohli uplatnit své připomínky.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 1.6. 2016 usnesením schválilo
souhlas s celoročním hospodařením Obce Žáky
bez výhrad
Při přezkoumání hospodaření obce Žáky za rok 2015 podle § 2 a 3 zákona č.
420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky
spočívající v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.

Žáky dne 1.6.2016
Vypracovala: Hausdorová
Tomáš Neužil
starosta obce

Vyvěšeno na elektronické úřední desce Obce Žáky dne:17.5.2016
Sejmuto: 1.6.2016
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4. Výroční zpráva o výsledcích hospodaření
ekonomické činnosti obce Žáky
1.Úvod
Obec Žáky, jako ekonomický subjekt vykonávala do 31.12.2015 hospodářskou
činnost od 1.7.2008 v těchto oblastech:
- nákup zboží za účelem dalšího prodeje
- lesní hospodářství
Ve všech výše uvedených oblastech byla plátcem DPH. Náklady i výnosy
hospodaření byla vedeny na vlastním základním běžném účtu u České spořitelny
a.s.-pobočka Čáslav, který sloužil pouze pro výše uvedenou ekonomickou činnost. K
platbě v hotovosti byla zřízena jedna pokladna – pokladna prodejny smíšeného
zboží.
Účetnictví ekonomické činnosti bylo zpracováváno odděleně od ostatních
veřejnoprávních činností obce Žáky. Jednotlivé ekonomické činnosti, jak je uvedeno
výše, byly v účetnictví sledovány odděleně.Náklady i výnosy nebyly rozpočtovány
zastupitelstvem obce. Ke schválení zastupitelstvu je předkládána tato výroční zpráva.
Žáky dne 1.6.2016
Vypracovala: Hausdorová
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