
Vyvěšeno na úřední desce, elektronické úřední desce dne: 6". F. li} 15
Sejmuto z úřední desky, elektronické úřední desky dne:

,
OBEC SKALY

Závěrečný účet obce

2014

Zpracováno v souladu s §17 zákona Č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
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Údaje o obci

Adresa: Obec Skály, Skály 6/,398/1 Protivín

lČO: 00250/04

Telefonické spojení: 382251 050, 724 188863

E-podatelna: skalyla;zlatyvrch.c::;

ID datové schránky: w84b32j

Webové stránky: www.skaly.net

Bankovní spojení: běžný účet zřízený u České spořitelny a.s. Písek, č.ú. 640009329/0800

Počet obyvatel k 31.12.2014: 266

Zastupitelstvo obce

Starostka obce: Poláčková Pavla

Mistostarosta obce: ing. Janlk Pavel

Zastupitelstvo obce: 9-ti členné

Jmenný seznam: Poláčková Pavla, Ing. Janik Pavel, Matějčková Michaela, Ing. Hanus Pavel,

Hanus Petr, Bartáček Václav, Handschuh Jakub, Bc.Švamberková Eva, Bc.Svobodová Martina

Výbory: Finanční výbor
Předseda: Bartáček Václav
Členové: Bc.Švamberková Eva, Handschuh Jakub, Viktorová Marie

Kontrolní výbor
Předseda: Matějčková Michaela
Členové: Ing. Hanus Pavel, Bc.Svobodová Martina, Vorel Jaroslav

Počet usnesení ZO v roce 2014: 15

Rozpočet na rok 2014 byl schválen usnesením ZO č.13/2013 dne 19.12.2013

Počet rozpočtových opatření: 22

Hospodářská činnost
Obec Skály nemá hospodářskou činnost.

Hospodaření zřízených nebo založených právnických osob
Obec Skály neni zřizovatelem příspěvkové organizace ani nezaložila právnickou osobu.

Tvorba fondů
Obec Skály netvoří žádné fondy.
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Hodnocení plnění rozpočtu v Kč

Hodnocení hospodaření v Kč

Schváleny rozpočet Upravený Plnění % plnění
rozpočet k uprav. rozpočtu

Třída 1 - Daňové přljmy 3046500,- 3978210,- 3962304,02 99,60

Třída 2 - Nedaňové přljmy 415 200,- 486601,- 411 214,28 84,51

Třída 3 - Kapitálové přljmy 0,- 13 780,- 13780,- 100

Třída 4 - Přijaté transfery 60100,- 1 718621,91 1 718621,91 100

PŘÍJMY CELKEM 3521800,- 6197212,91 6105920,21 98,53

Třída 5 - Běžné výdaje 3167800,- 5832034,30 5739480,96 98,41

Třída 6 - Kapitálové výdaje 204000,- 122600,- 122447,- 99,88

VÝDAJE CELKEM 3371800,- 5954634,30 5861927,96 98,44

FINANCOV ÁNÍ CELKEM -150000,- -242578,61 -243992,25 100,58

Rozpočtované příjmy byly navyšovány zejména o neočekávané daňové příjmy.

Rozpočtované výdaje byly v roce 2014 navyšovány zejména v souvislosti s příspěvky
na zaměstnávání OZP a spolufinancování dotačních akcí.

Účetní jednotka v roce 2014 hospodařila se ziskem ve výši 297 138,97 Kč. Uspořené finanční
prostředky budou v dalších letech použity na spolufinancování dotačních akcí.

V roce 2014 naše účetní jednotka pravidelnými měsíčními splátkami (12 500,-Kč) snižovala dlužný
zůstatek úvěrového účtu.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze č.I a jsou zveřejněny na webových stránkách obce (Fin-2-12)
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Stav finančních prostředků na bankovních účtech

k 1.1.2014 k 31.12.2014

Česká spoťiteina a.s. Běžný účet 1931425,77 1360756,50

Česká národní banka Běžný účet 73294,34 727774,97

Česká spofitelna a.s. Investiční účet 0,- 10180,89

Bankovní účty celkem 2004720,11 2098712,36

Pokladna obce * 0,- 0,-

K 31.12. je povinnost vynulovat pokladnu hlavní činnosti.

Přehled přijatých transferů

Účelový Účel Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Poskytovatel
znak

Piispěvek na výkon státní správy 54400,- 54400,- SR

/5319 Oprava rybníku "Na Cihelně" 671292,06 671292,06 SZIF(ERDF)

90001 Oprava rybníku "Na Cihelně" 51637,85 51637,85 SZIF(SFŽP)

98187 Volby do ZO a senátu PČR 32000,- 265/5,87 Jihoěesky kraj

98348 Volby do Evropského Parlamentu 21000,- 16130,- Jihočeský kraj

7/0 Oprava chodníku 300000,- 300000,- Jihočeský kraj

17027 Oprava v kulturním zafízení 519520,- 519520,- MMR

17027 Zabezpečení OÚ a hasičské zbrojnice 29772,- 29772,- MMR

710
Úprava veěejněho prostranství

39000,- 39000,- Jihočeský kraj-ůroky Z úvěru

CELKEM 1 718621,91 1708267,78

Účelové finanční prostředky z přijatých investičních a neinvestičních transferů byly použity dle
smluv o poskytnutí grantů.
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Přehled transferů poskytnutých DSO

Příjemce transferu Orgnum Částka Kč Účel

DSO Zlatý vrch 4/55 16080,- Členský příspěvek na rok 2014Ražice
DSO Zlatý vrch 4155 293078,- Neinvestiční příspěvek
Ražice "Příspěvek na předfinanc. zaměstnávání OZP"

DSO Zlatý vrch 4/55 12834,- Investiční příspěvek
Ražice "Podpora činnosti mikroregionu Zlatý vrch"

DSO Zlatý vrch 4/55 16866,- Neinvestiční příspěvek
Ražice "Podpora činnosti mikroregionu Zlatý vrch"

DSO Zlatý vrch 4/55 22000,- Neinvestiční příspěvek
Ražice "Zajištění systému svozu bio.rozlož.odpadu"

DSO Blanicko Otavský 4/51 3960,- Členský příspěvek na rok 2014Protivín

DSO 8lanicko Otavský 4/51 47816,- Neinvestiční příspěvek
Protivín "Život na venkově"

Přehled ostatních poskytnutých transferů

Příjemce transferu Částka Kč Účel

Vodňanská ryba o.s. 3000,- členský příspěvek na rok 2014

Spolek pro obnovu venkova 1500,- členský příspěvek na rok 2014

Sdružení vlastniků lesů 600,- členský příspěvek na rok 2014

Svaz měst a obcí ČR 2682,40 členský příspěvek na rok 2014

SK Skály 85000,- Neinvest. příspěvek na rok 2014

SDHSkály 5000,- Neinvest. přlspěvek na rok 2014

Záchranná stanice Makov 500,- příspěvek na rok 2014

Protivínská Sedmikráska o.s. 2000,- příspěvek na rok 2014

Český svaz včelařů o.s. Proti vín 2000,- příspěvek na rok 2014

Návratnáfinanční výpomoc
MaS Vodňanská ryba, Vodňany 6100,- Zajištěni financ.projektu

"Zvyky a tradice na obou stranách hranice"

Seniorský dům Písek a.s. 500,- Finanční dar
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Údaje o hospodaření s majetkem obce (v Kč)

ázev majetkového účtu Počáteční stav k
Změna stavu

Konečný stav k
1.1.2014 31.12.2014

Dlouhodobý nehmotný majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 40958.40 16127.00 57085.40

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 238000.00 0.00 238000.00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby 20437742.71 113226.00 20550968.71

Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 838915.65 0.00 838915.65

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1228202.19 100375.93 1328578.12

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky 6218536.47 -941.44 6217595.03

edokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 33958.00 48400.00 82358.00

Dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20000.00 0.00 20000.00

Materiál

Materiál na skladě 4249.70 2550.30 6800.00

ZbOŽÍ a ostatní zásoby

Zboží na skladě 33963.25 -5344.97 28618.28

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -40958.40 -16127.00 -57085.40

Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0.00 -11904.00 -11904.00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám -6200762.57 -316776.00 -6517538.57

Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -197052.00 -67884.00 -264936.00

Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1228202.19 -100375.93 -1328578.12
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření:

Dílčí přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne 5.10.2014, konečné 5.5.2015 pracovníkem Krajského úřadu
jihočeského kraje odboru kontroly závěrem:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy:
Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 sestavené k 3 1.12.2014
Výkazy účetní závěrky sestavené k 3l.12.2014
Hodnotící zpráva za r.20 14
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Zpracovala: Markéta Fousková

Starostka obce Pavla Po láčková
podpis, razítko

Projednáno a schváleno usnesením zastupitelstva obce Skály č dne 20 15.
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KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

EKONOMICKY ODBOR

ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci

Č.j.: KUJCK 32674/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

obce Skály. IČ 00250104

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
5. listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání
5. května 2015 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Skály za rok 2014 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo
zahájeno dne 24.7.2014 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Přezkoumání vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jítka Luňáková

Pověření k přezkoumání podle § 5 č, 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje pod č. 270/2014 dne 18.7.2014

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Pavla Poláčková - starostka

Markéta Fousková - účetní

U Zimníhostadionu1952/2,37076 ČeskéBudějovice,tel.: 386720 111,fax:386359 084
e-podatelna:posta@kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona Č. 420/2004 Sb.,
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění
tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon - ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 5.5.2015.

A. Výsledek dílčích přezkoumání
A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2014
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

AJI. Chyby a nedostatky nenapravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2014

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
podle ustanovení § 10 odst. 3 písmoa) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se

rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

- přezkoumán: Ano
obec netvoří peněžní fondy

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano
obec nevykonává podnikatelskou činnost

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými
osobami

- přezkoumán: Ano
obec nesdružuje žádné prostředky

5. Ustanovení § 2 odst. písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví

- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a
s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano

U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna:posta@kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
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7. Ustanovení § 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo bl nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano
obec nehospodaří s majetkem státu

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo dl stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo el ručení za závazky fyzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano
obec neručí za závazky fyzických a právnických osob

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo D zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano
obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo hl účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

c. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
v předchozích letech

C.1. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014

0.1. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona Č. 420/2004
Sb.

q nebyly zjištěny chyby a nedostatky

0.11. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.

U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice,tel.: 386 720 111, fax: 386359084
e-podatelna:posta@kraj-jihocesky.cz,'MVW.kraj-jihocesky.cz
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0.111.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,23 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,55 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku O%

Skály, dne 5. května 2015

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jitka Luňáková

•• ,• .,'8111:'" ÚŘAD
J HOČESKÝ KRAJ

.7 Odbor ekonomický
" ,-AiddlJlenI pfezlCumu a metodiky

/ -:/ hospodalenf obci
/ť" t';'" •• ~ vf ~ ~ U Zimnlho stadionu 1952/2

......... '-; .. / --:.•.(--:. :'. ~ 370.76. Ceské.Budějovice (13)

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je
možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem
marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písmo d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání
písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může
v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a
druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skály o počtu 7 stran včetně přílohy byla
seznámena dne 5.5.2015 a její stejnopis převzala dne 5.5.2015 Pavla Poláčková.

Starostka prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:
- nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela darovací, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

U Zimního stadionu 1952/2,37076 ČeskéBudějovice,tel.: 386 720 111, fax: 386359084
e-podatelna:posta@kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
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Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle
ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písmo b) a
c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.
pokuta do výše 50.000 Kč.

starostka obce

ul.-{ť ~ l// ---....
................................................

/ podpis
/

Pavla Poláčková
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu
• návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 3.12.2013 do

19.12.2013
Rozpočtová opatření

• RO č.1 schválené starostkou obce dne 17.1.2014 - zastupitelstvo obce seznámeno dne 3.2.2014
• RO Č. 2 schválené starostkou obce dne 20.2.2014 - zastupitelstvo obce seznámeno dne 24.2.2014
• RO Č. 3 schválené ZO dne 24.2.2014

Rozpočtový výhled
• na roky 2015 a 2016 ( splátka úvěru do 31.8.2026)

Schválený rozpočet
• Zápis ZO ze dne 19.12.2013 jako vyrovnaný

Závěrečný účet
• - materiál závěrečného účtu
• - návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 12.5.2014

do 4.6.2014
• - závěrečný účet schválen ZO dne 4.6.2014 - s výrokem bez výhrad

Faktura
• přijatá Č. 04714 ze dne 9.6.2014 za provedené stavební práce: oprava chodníku od firmy Stareko CZ Písek

s.r.o. v celkové hodnotě 514.549 Kč včetně DPH
Faktura

• přijatá Č. 2014383 ze dne 17.12.2014 nákup notebooku LENOVO E540 v částce 29.928 Kč
• - předpis závazku zaúčtován dokladem UD 1412-000118 dne 18.12.2014
• - úhrada závazku provedena dne 19.12.2014, výpis z BÚ Česká spořitelna Č. 012, doklad 14-801-00849

Hlavní kniha
• 12/2014

Inventurní soupis majetku a závazků
• Plán inventur ze dne 28.11.2014
• Inventurní soupis účtu 018, 019, 021, 022, 028, 031, 042, 069, 078, 079, 081, 082, 088, 112, 132, 231,

311,314,331,336,337,373,451,459,462,374,378,388, 902, 903
• Výpis z majetkového účtu Česká spořitelna Č. 001 ze dne 31.12.2014
• Výpis z BÚ Česká spořitelna Č. 012 stav ke dni 31.12.2014
• Výpis z účtu dotace ČNB Č. 23 stav ke dni 31.12.2014
• Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 31.12.2014
• Podklad pro zaúčtování mezd za období 12/2014
• Inventarizační zpráva 2014 ze dne 13.1.2015

Odměňování členů zastupitelstva
• Výplatní lístek za měsíc 12/2014 Č. 00011, 00015, 00039, 00044, 00049, 00065, 00076, 00077,

Pokladní doklad
• nákup brusky úhlové včetně kotoučů dne 18.11.2014 - výdajový pokladní doklad Č. 14-701-00785 (předpis,

úhrada, zařazení do majetku obce)
Pokladní doklad

• výdajový pokladní doklad Č. 14-701-00535 ze dne 25.7.2014 na nákup ledničky kombinované s mrazničkou
(kuchyňka OU) v celkové hodnotě 6.268 Kč

• - úhrada včetně zařazení na majetkový účet 028
• příjmový pokladní doklad Č. 14-701-00575 ze dne 18.8.2014 za prodej palivového dřeva v částce 1.500

Kč
• - předpis proveden dne 20.6.2014 účetním dokladem UD 1406-000125 (311/601)

Příloha rozvahy
• ke dni 31.12.2014

Rozvaha
• 12/2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• FIN 2-12 M sestavený ke dni 31.12.2014

U Zimního stadionu 1952/2,37076 Ceské Budějovice,tel.: 386 720 111, fax: 386 359084
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Výkaz zisku a ztráty
• k31.12.2014

Darovací smlouvy
• Smlouva o bezúplatném převodu dlouhodobého hmotného majetku ze dne 29.7.2014
• - převodce Dobrovolný svazek obcí "Zlatý vrch" převádí bezúplatně plastové kontejnery v celkové částce

7.106,68 Kč
• - zařazení do majetku obce dne 31.7.2014 - účetním dokladem UD 1407-000137

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014 č.

SD/OREG/127/2014 ze dne 29.7.2014
• - "Oprava chodníku, k.ú. Skály u Protivína, p.č. 1514/10" ve výši 300.000 Kč
• - podléhá finančnímu vypořádání
• Dotační dopis ze dne 30.7.2014
• - příjem dotace dne 14.8.2014 dle vyprsu z BÚ u České spořitelny a.s. č. 98, zaúčtován dokladem

č. 14-801-00539 ( UZ710, položka 4122)
• vyúčtování zálohy účetní doklad UD 1410-000059 ze dne 21.10.2014
• Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2014 ze dne 29.8.2014

Smlouvy nájemní
• Smlouva nájemní ze dne 5.6.2014 na pronájem části pozemku PK 1449 v k.ú. Skály u Protivína za účelem

provozování sportovního zařízení a jeho zázemí a pro sportovní a spolkovou činnost svých členů
• - nájem sjednán od 1.7.2014 na dobu určitou 10 let, tedy do 30.6.2024
• - pronájem schválena ZO dne 4.6.2014
• - zveřejněn od 20.5.2014 do 4.6.2014

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Kupní smlouva ze dne 20.2.2014
• - obec prodává FO pozemek parcela č. 151417 o výměře 109 m2 za dohodnutou kupní cenu 2.180 Kč
• - záměr obce zveřejněn od 6.1.2014 do 21.1.2014
• - prodej schválen ZO dne 3.2.2014
• - právní účinky vkladu vznikly dne 21.2.2014
• - předpis pohledávky ze dne 20.2.2014 - účetní doklad UD 1402-000207
• - přecenění reálnou hodnotou dne 20.2.2014 - účetní doklad UD 1402-000206
• - úhrada kupní ceny provedena dne 20.2.2014 - příjmový pokladní doklad č. 14-701-00107
• - vyřazení pozemku z majetku obce dne 21.2.2014 dokladem UD 1402-000208 (včetně účtování výnosů

z přecenění)
Smlouvy ostatní

• Smlouva o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ze dne 6.5.2014
• - ze strany obce pro Místní akční skupina Vodňanská ryba o.s. na zajištění financování projektu

Spolupráce: "Zvyky a tradice na obou stranách hranice" a to konkrétně dodávkou nákupních stánků a
masopustních kostýmů v majetku MAS Vodňanská rybave výši 6.100 Kč

• - MAS se zavazuje vrátit finanční výpomoc na účet obce nejpozději do 31.8.2015
• - návratná finanční výpomoc byla schválena ZO dne 5.5.2014 - usnesení č. 6/2014

Dokumentace k veřejným zakázkám
• "Oprava chodníku v obci Skály" - stávající chodník KN 514/10 v k.ú. Skály u Protivína
• Zápis ZO ze dne 24.2.2014 - zastupitelé schválili znění výzvy a náhradníky do hodnotitelské komise
• Výzva k předložení nabídky na stavební práce ze dne 25.2.2014
• Protokol o otevírání obálek s nabídkami v rámci poptávkového řízení ze dne 28.3.2014
• Zápis ZO ze dne 1.4.2014 - zastupitelé schválili zadání zakázky firmě STAREKO CZ Písek s realizační

celkovou cenou včetně DPH 514.549 Kč (bez DPH 425.247 Kč)
• Smlouva o dílo č. 08141 ze dne 6.5.2014
• Protokol o převzetí stavby ze dne 13.5.2014

Vnitřní předpis a směrnice
• Organizační řád - 3. Rozpočet, podpisové vzory ( pověření starostky k provádění rozpočtových změn) -

účinná od 28.7.2014
• Směrnice k veřejným zakázkám platná od 12.8.2013
• Směrnice k veřejným zakázkám platná od 24.3.2014

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
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• Zápis č. 13/2014 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Skály ze dne 2.11.2014 - volba uvolněné
starostky, neuvolněného místostarosty, předsedů a členů výborů, stanovení odměn neuvolněným
zastupitelům

účetní závěrka
• - materiál účetní závěrky
• - protokol účetní závěrky
• - schválení účetní závěrky dne 4.6.2014
• - odeslání informace do CSÚIS dne 11.7.2014
• - převedení hospodářské ho výsledku dne 4.6.2014 účetním dokladem č. 1406-000172

U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice,tel.: 386 720 111, fax: 386359084
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Vzor a osnova "Hodnotící zprávy za rok 201-4 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu"
za obec kály, Jihočeského kraje

Podkladem pro vypracování číselné části "zprávy" jsou roční účetní a finančni výkazy, doplněné o stručné, ale
výstižné zhodnoceni ostatnich oblasti, které Z účetnich výkazů nelze zjistit.

l. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném
roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu
2013 2014 Rozdíl

skutečnosti
% plnění

v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2014-2013
2014/2013

Nekonsolidované příjmy 6319.00 7635.00 6 197.00 6831,00 -804.00 89,47

Příjmy po konsolidaci 6319.00 6 ~65.00 6 197.00 6 106.00 -159.00 97.46

Nekonsolidované výdaje 5792.00 6766.00 5 955.00 6587,00 -179.00 97,35

Výdaje po konsolidaci 5791.00 5396.00 5 955.00 5862,00 -+66.00 108,64
Financování - třida 8 -527.00 -869.00 -243.00 -244.00 625.00 28.08
Saldo-Hv před konsolidací

Saldo-HV po konsolidací 527.00 869.00 243.00 244,00 -625.00 28,08
V komentáři k tomuto bodu se uvedou další podrobnosti. které je nutno zdůraznit ve vztahu k uvedeným výsledkům,

jako např. důvody zapojení třídy 8 -financování. důvody navýšení schváleného rozpočtu na upravený rozpočet.
významné vlivy na příjmy a výdaje apod.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.
Počet změn rozpočtu O a provedených rozpočtových opatření 22.
Objem RO v Kč v příjmech 2 681 112,- a objem RO v Kč ve výdajích 2 582 834.-
Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 2 681 I 12.- a výdajích 2 582 834.-
Rozpočet byl v příjmech navyšován: o přijaté transfer). o navýšené daňové příjmy.

Ve výdajích: výdaje z dotací, poskytnuté příspěvky na spolufinancování. finanční výpomoc Ma Vodňanská ryba.
ostatní neočekávané výdaje (např.provozní výdaje)

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho
vzniku, stav peněžních prostředků).
Dosažený přebytek Kč 243 992.-
Důvody dosažení přebytku: Příjem vyššich JW1(/\~\"chprijmu

Vzniklý schodek Kč O
Uvést příčiny jeho vzniku (např. nedosažení příjmů proč a kde, překročení výdajů proč a kde. vliv půjčky či úvěru
proč a kde).
Zůstatek na všech účtech celkem Kč '2 098 712.36

z toho na ZBÚ I 360 756.50
na jiných účtech a kterých: Investiční účet 10 180.89
Česká národní banka 727 774.97
na fondech a kterých O

4. Zapojení mimo rozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s
předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích.
Použití rezervního fondu (objem na co ). fondu sociálních potřeb rozvoje
bydlení , dalšího fondu (jakého) .
Použití úvěrů: objem '2 200 000.- na co Rekonstrukce veř.prostranství

půjček: objem na co .
návratných výpomocí: objem na co .

Současně uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12.2014: I 762 500.-
Splátka úvěru v roce 20 f -I by/a 1Jx J] 5(}()= /5 (){){)O.-



5 T b k Iid . hoduifcích ložek . ční á 'vor a v astníc prsjmu po onso I aCI a roz o UjlCIC po oze v mezrro D1m porovn DI.

Vlastní příjmy po
2013 2014 Rozdíl

skutečnosti
% plnění

konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2014-2013
2014/2013

Daňové 3487.00 3487,00 3978,00 3962,00 475.00 113.62
Vlastní nedaňové 971.00 926.00 487.00 411.00 -515.00 44.38
Vlastní kapitálové 51,00 51.00 14.00 14.00 -37,00 27,45

Celkem vlastní příjmy 4509,00 4464.00 4479.00 4387,00 -77,00 98.~8
Vkomentáři uvést bližší vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivych objemů. Uvést případně I rozhodující
objemy uvnitř jednotlivých příjmů.

6 S á 'd k lid . k I'rovn DI rynami ~yprumu o ce po onso I aCI s ro em mmuiym.

Ukazatel rozpočtu po
2013 2014 Rozdíl

% plnění
skutečnosti

konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2014-2013
201412013

Vlastní příjmy celkem 4509.00 4464.00 4479.00 4387.00 -77.00 98.28
Neinvest. dotace celkem I 556.00 I 556.00 I 664.00 I 664.00 108.00 106.94
Investiční dotace celkem 199,00 199.00 0.00 0.00 -199.00 0.00
Ostatní, jiné příjmy celkem 55.00 46.00 54.00 55.00 9,00 119,57
Celkem příjmy po konsolid. 6319,00 6265.00 6 197.00 6 106,00 -159,00 97,46

Vkomentáři uvést podrobnosti, konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů.

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
P" hl d d tací á íh čt dl' č 1° 2014 Kčre e o aCI ze st tnt o rozpo u po e u e u v roce v

UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
15319 Oprava rybníku Na Cihelně 671 292,06 671292.06 0.00
17027 Oprava v kulturním zařízení 519520,00 519520.00 0.00
17027 Zabezpečení OU a hasičské zbrojnice 29772.00 ~9 772.00 0.00
98187 Volby do ZO a senátu PČR 32000.00 26515,87 5484.13
98348 Volby do EP 21 000,00 16 130,00 4870.00
X Celkem ze státního rozpočtu v Kč I 273584,06 I 263229.93 10354.13

P' hl dd í nřiděl 'h d Jih č kéh k' dl 'č 1° 2014re e otací pn enyc o I o es e o raje po e u e u v roce v č
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl

710 Uprava veřejného prostranství - úroky z úvěru 39000.00 39000.00 0.00
710 Oprava chodníku 300000,00 300000,00 0,00

X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč 339000.00 339000.00 0.00

Př hl dd í ořiděl 'h d ' ích f dO dl 'č 1° 2014re e otaci pn enyc o statmc on u po e u e u v roce v č
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
90001 Oprava rybníka Na Cihelně 51 637.85 51 637.85 0.00

X Celkem ze státních fondů v Kč 51 637,85 51 637.85 0.00



8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z
rozpočtu kraje.

Účelovéfinančni prostredky: phjatí'ch transferu bylv použitv dle smluv o poskytnuti grantu.

9 A I' 'd . á k č láš ' běžně k . ál ' 'd'natyza vy, ajove str n y rozpo tu zv t za zne a apít ove vy~ aje,
2013 2014 Rozdíl

Ukazatel rozpočtu po
skutečnosti

% plnění
konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2014-2013

2014/2013

Běžné výdaje celkem 5 176.00 6 155.00 5832.00 6464.00 309.00 105.02
Kapitálové výdaje celkem 615.00 612.00 123.00 122.00 -490.00 19.93
V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti týkající se běžných a kapitálových výdajů, zejména konkrétní vlivy a
zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně idalší rozhodujici objemy ovlivňující dosaženou
skutečnost kapitálových a běžných výdajů.

A I' k . 'I 'h 'd'onayza apita ovyc vy aju v c
Položka Kapitálový výdaj upr. rozpočet skutečnost rozdíl

61 Pořízení investičního majetku 109613.00 109613.00 0,00
62 0.00 0.00 0,00
63 Investiční transfery DSO 12900.00 12834.00 66,00
64 0.00 0.00 0.00
X Kapitálové výdaje celkem 122513.00 122 447.00 66.00

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a
mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.

Objem poskytnutých dotací O
Použito na následující účely .
Nevyčerpaný objem důvod proč .

11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl
příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém
počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

Odvětví
Počet

Celkový zisk v Kč
Počet Celková ztráta v Kč

ziskových ztrátových
Školství
Kultura
Zdravotnic.
Sociální
Ostatní
Celkem

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Navyšené daňové prijmy od FC.



Přijaté dotace 2014

Rozpočet
PŘIJATÝ TRANSFER UZ POLOtKA PŘÍJEM Čerpáno Vratka POSKYTOVATEL DOTACE (ruzp.oputteni}

Příspěvek na výkon státu! správy 4112 54400,00 Kč 54400,00 Kč 0,00 Kč Státní rozpočet schv.rozp20 14
Úroky Z úvěru 710 4122 39000,00 Kč 39000,00 Kč 0,00 Kč • Jihočcský kraj RO č.22
Oprava rybníku Na Cihelně 15319 4116 671 292,06 Kč 671292,06 Kč 0,00 Kč SZIF(část z ERDF) RO č.21
Oprava rybnlku Na Cihelně 90001 4113 51 637,85 Kč 51 637,85 Kč 0,00 Kč SZIF(část ze SFLP) RO č.21
Volby do zastupitelstev obcí a senátu Parlamentu ČR 98187 4111 32000,00 Kč 26515,87 Kč 5484,13Kč , J ihočeský kraj RO č.16
Volby do EP 98348 4111 21000,00 Kč 16130,00 Kč 4870,00 Kč I Jihočeský kraj RO Č.S
Oprava chodniku 710 4122 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč • Jihočeský kraj RO č.13
Oprava v kulturnim zařízení 17027 4116 519 520,00 Kč 519 520,00 Kč 0,00 Kč MMR RO č.l0
Zabezpečeni OÚ a hasičskě zbrojnice 17027 4116 29772,00 Kč 29772,00 Kč 0,00 Kč 1'-lMR RO č.18

CELKEM /7/862/,9/ Kč 1708267,78 Kč /0354,13 Kč

Obec Skály IČ 00250 I04
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Tabulka B 1)
Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím v roce 2014 z kapitoly Všeobecná pokladní správa a OSFA prostřednictvím rozpočtu kraje
Týká se prostředků poskytnutých v r. 2014 (popř.předchozích letech) z všeobecné pokladni správy na pol. 5321, 6341,4111 a 4112 s UZ 98xx, 97xx a bez UZ) .

Vysvětlivky:
sloupec d - uvádí se výše dotace nebo návratné finančni výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2 - uvád í se výše dotace nebo návratné finančn í výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím kraje k 31.12.2014
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků obcí z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2014
sloupec 5 - vyplňuje se, pokud obec provedla vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání,
na účet kraje

. .. - . _. - ---_ ...... .................

Rozdíl
Vráceno

Vratka při
Účel. Poskytnuto v Ukazatel - Účel - Obsah Převedeno Čerpáno

Skutečně
převedeno

během
finanč. K využití

Obec ORG obce
znak roce 2014 spisu z roku 2013 k 31.12.2014

použito k + čerpáno-
2014 na

vypořád. v roce
31.12.2014 účet 2015použito

kraje
2014

a b c d e 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7

Dotace na volby do
Skály (pí) 9001014058 98187 32000,00 Senátu a zastupitelstev 0,00 32000,00 j' V-I" 0,00 rl..L/-.:- ~ 0,00

obcí
~ ", T F 1f.!f;/3

Dotace na volby do « /JI: 'I j řI - ff/t;Skály (pí) 9001014058 98348 21 000,00 Evropského parlamentu 0,00 21 000,00 , 0,00 0,00

(- , I. I
Sestavil: 'tr1~)1..A~YA... 11'1/
Datum a podpis:
Telefon: ~ l/,Il .;» /) ,'-,j
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Kontroloval: t-'(~ vI.- ti 7l/ /
Datum a podpis:
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~ Tabulka C 1)

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a OSO v roce 2014 výlučně ze zdrojů Jihočeského kraje
Týká se prostředků poskytnutých obclm v r. 2014 (popř. z předchozích let) ze zdrojů kraje (s krajským UZ a bez UZ).

Vysvětlivky:
sloupec 2 - uvádl se výše dotace skutečně poskytnutáJihočeským krajem k 31.12.2014
sloupec 3 - uvádl se výše skutečně použitých prostředkůz poskytnutédotace k 31.12.2014
sloupec 5 - vyplňujese. pokud obec provedla vratku dotace. případnějejí části již v průběhu roku, za který se provádi finanční vypořádání. na účet kraje

Rozdíl
Vráceno Vratka při

Účel. Převedeno Čerpáno k
Skutečně převedeno

během roku finanč. K využití vObec ORG obce Ukazatel - Účel - Obsah spisu použito k + čerpáno-
znak z roku 2013 31.12.2014

31.12.2014 skutečně
2014 na vypořád. roce 2015

použito
účet kraje 2014

a b c d 1 2 3 4 - 1+2-3 5 6 7

Skály (PI) 9001014058 710
Uprava veřejného prostranství před budovou

39000,00 1,/ (Itť) - f ~ 0,00 I' -
.. -

OÚ a pohostinstvím v obci Skály . , ,
Skály (PI) 9001014058 710 Oprava chodníku 300000,00 /,lt'" tn - 'Itt' { ti - 0,00 r - t•

(v Kč na dvě desetinná místa)

-
'/'f- {'W L ISestavil: I ~ . I.r: In/. fltti I L ' '/

I ,. ,'L. Kontroloval: ~t ( ,1. t. t: I 'lI

Datum a podpís: Datum a podpis:

Telefon: A / :' ~I .; Ft' ' IJ { Telefon: 1./.( .' fJ / I j



Okres: / / li 'CK
Obec: ;71(,1 l-
IČ: it j f7 -í'f

Tabulka Č. 2a

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 2014

Neuvádět prostředky se státnim UZ-13xxx, 15xxx, 17xxx,29xxx,33xxx,34xxx,98xxx, přip.další. Tyto údaje jsou předmětem finančního vypořádání!
Tabulka se týká výlučně UZ kraje případně bez UZ - nikoli prostředků ze státního rozpočtu (v Kč)

Učelový znak
Obec kraje Dotační titul

Výše transferů schválených Výše skutečně poskytnutých

(příp.bez UZ)
zastupitelstvem k 31.12.2014 transferů k 31.12.2014

Skály (PI) 710
Uprava veřejného prostranství před budovou
OÚ a oohostinstvím v obci Skálv

39000,00 39000,00

Skály (PI) 710 Oprava chodníku 300000,00 300000,00

/
Vypracoval: / III ) f" n-I\....

(oříimení. telefon. oodnis) .,
Datum:1~/ /)'/()

I

Schválil: Jk1vrJ;/r I tJ f
It. /' L-v,' L-v

(nříirY'loní tolofnn nl"'\~ni,...\ 1/ // 1~- 'Ii I '



",..,01;'-./1.. rt 1-1
Okres: 1;-:/c"7..... Tabulka Č. 2b

IČO: t>c'}?Z' i:
Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 2014

Neuvádět prostředky se státnfm UZ-13xxx, 15xxx, 17xxx,29xxx,33xxx,34xxx,98xxx, přlp.da/šf. Tyto údaje jsou pfedmětem finančnlho vypofádání 1
Tabulka se týká výlučně UZ kraje, přlpadně bez UZ - níkoli prostředků ze státnfho rozpočtu (v Kč)

Účelový
znak

Obec kraje Dotační titul
Výše transferů schválených Výše skutečně poskytnutých

(příp. bez
zastupitelstvem k 31.12.2014 transferů k 31.12.2014

UZ)

========= -1-----_ ------ -

- /
Vypracoval: t'n()[n-A.,
(přtjrnenl. telefon, podpis)

;/ / J .J r/ tJ r{'
SChválil:f',

(přljrnenl, telefon, podpis)
111,l. f r-1 tJ 11-{1

l -l' L-,t..-,( I

Datum: Razítko:



II I LObec: JI... JI /
Okres: tl-fEl(
IČO: ? [í,t?7 1't

Tabulka Č. 2c

Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

Příjemce Výše půjčky nebo NFV
Skutečnost Účel použití

k 31.12.2014

1 2 3 4
~~

<,
<,

<, ~

,

,

Obec celkem

(v tis. Kč)

/' . '-", I /I)
Schválil: )/t-C'1'vL li 17t,/ .

"\ (příjmení, telefon, podpis)rtj' ) j J. J f/ (1 {J

Datum: Razítko:

;':J /;--t"Y/.(~
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Obec: ;'K/jLy
Okres: J> /-./ I=~

IČO: ({ifT f()~

Tabulka Č. 2d

Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje
(v tis. Kč)

Příjemce Výše půjčky nebo NFV
Skutečnost Účel použití

k 31.12.2014

1 2 3 4
<,

'--~
<,

,
,

...••..,
,

<,

'.
..•.

"

-<,

Obec celkem
__ I j1 c: / <)

Vypracoval: r/HL..}'Lt77~" r~Schválil: 'H""-eWrv:J
(příjmení, telefon, POdPiS)l./d/t (příjmení, telefon, podpis)

~r: .j li/) tsr I" }.f j J s: tJ =n

Datum: Razítko:

/tI- t....,



Tabulka č.5

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv
podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesních řízeních

Název územního samosprávného celku: !Ao.{/'t./ (j~1-1 ( 1/ J
. , - ,

Identifikace smlouvy /předmět rozpočet v roce 2014
smlouvy,koncesionář,celkový Datum začátku Datum ukončení Skutečnost do

závazek po dobu trvání smlouvy smlouvy schválený po změnách 31.12.2014
smlouvy/

1 2 3 4 5 6
-------- ---------

---------
""- ......••••. ---------

--..-- -.•.•...••.•....

---------
-..,-............. -......•.•.•....

---------
---------

---------
---------

---------
---------

~ --------
Celkem -............ ---
Sestavil: j;fftl",al-nL W
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

1J.1 }. F/ (.j

Kontroloval: f 1vtr~dMV f
Uméno a příjmení, telefon, podpis)

1/J / I}:/ tJ Jí)

Datum: II' I Razítko:

~ .[') r.'řr: i(,-



Obec:
Okres:
IČO:

I '--jl-ť 1i ;'
-;, . 7./I /J LA-

t) t?./ Tj?) / t)

Tabulka č.1 b

Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2014

. ~._. - --

Termín
Výše

Účel úvěru Výše úvěru Měna Poskytovatel úvěru úroku Způsob ručení
splatnosti

v%
1 2 3 4 5 6 7

~ -............

-------
-............

------- ----
"'-----..

-............

---- r--.. -------- ------- ---- ........••..... --;
<.;

I---
--.............'"

----------.
Obec celkem -c.,

- /
Vypracoval: J:/n~1{ti""
(příjmení, telefon, podpis)

Ji!. f' f}/ t Ij 1/

Datum:
I V !

Schválil: )!/Y(1L- ~(/n7V

(příjmení, telefon, podpis)
'}/1 .1r;) f §;;

Razítko:

/' r: [~.I'-./
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IČO: tJ ľ " h {,l /C' LI-
Okres:

1J/l Z Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a OSO v roce 2014 z ostatních kapitol SR (kromě VPS a OSFA) prostřednictvim rozpočtu kraje
Týká se prostředků poskytnutých v r. 2014 (popř.předchozich letech) od orgánů státní správy, např. ministerstev (kromě všeobecné pokladní správy).

Tabulka A 1

- - -- - -- - - - -- --

Čerpáno Skutečně
Rozdil Vráceno Vratka při

Obec ORG obce
Účel. Poskytnuto

Ukazatel - Účel - Obsah spisu
Převedeno z

k31.12. použito k
převedeno + během finanč. K využití v

znak v roce 2014 roku 2013 čerpáno - 2014 na vypořád. roce 2015
2014 31.12.2014

použito účet kraje 2014

a b c d e 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7
-..............

-------
------ ....••.......

I'--....

~ -........•.•.•..

'-- ....••......... -
- <,

-- ,

Dotace a transfery z ostatnich kapitol SR celkem

Vysvětlívky:
sloupec d) - uvádí se výše dotace nebo návratnéfinančni výpomocistanovenáv rozhodnutíevent. dohodě nebo smlouvě o poskytnutidotace nebo návratné finančnl výpomoci
sloupec 2 - uvádi se výše dotace nebo návratnéfinančni výpomoci převedenéposkytovatelemprostřednictvimkraje, včetně všech mimořádnýchzáloh k 31.12.2014
sloupec 3 - uvádl se výše skutečně použitých prostředkůobci z poskytnutédotace nebo návratné finančnívýpomoci k 31.12.2014
sloupec 5 - vyplňuje se, pokud obec provedlavratku dotace nebo návratnéfinančni výpomoci, případnějejl části již v průběhu roku, za který se provádl finančnl vypořádáni, na účet kraje

- / L> /

Sestavil: .t/rtl./} ťA'í7L. jí /-1 } Telefon: 1.;1 I' r/, t' J'A Kontroloval: f/f"~1.. I. I IV .1
Datum a podpis: '", / . J JI.') t Datum a podpis:

,q ,)] ;

Telefon:
Razítko:

/1'1;-' ...- ,
-' /

). )
/1 ~

/~ /~",-
,'-- L- r ~


