Závěrečný účet obce Doubravice za rok 2015

Obec Doubravice v roce 2015 hospodařila podle schváleného
rozpočtu v obecním zastupitelstvu, který byl schválen ve výši
3250 tis. Kč v příjmech a 2940 tis. Kč ve výdajích. Rozdíl byl
kryt prostředky z minulých let. V průběhu roku byl rozpočet
upravován (změny schvalovány v OZ) a jeho výše ke konci roku
činila u příjmů 4158 tis. Kč a u výdajů 3237 tis. Kč.
Z pohledávek obec vykazuje pohledávku za prodej dříví
z obecního lesa ve výši 149.532 Kč a nezaplacené nájemné
nebytových prostor ve výši 3.000 Kč.
Ze závazků obec vykazuje závazky vůči zaměstnancům ve výši
50.564 Kč, odvody daní ve výši 7.215 Kč, sociálního pojištění
v celkové výši 9.864 Kč a zdravotního pojištění v celkové výši
7.937 Kč z nevyplacených mezd za měsíc prosinec.

Zůstatek ZBÚ k 31.12.2015:

GE Money Bank
1.091.892,54 Kč
ČNB
16.589,55 Kč
Českomoravská záruční a rozvojová banka
1.430,00 Kč

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2015 (v tis. Kč):
Skutečnost příjmů:

Skutečnost výdaje:

daňové příjmy
(podíl na daních z FÚ)
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace
c e l k e m

3.224

běžné výdaje
investiční výdaje
c e l k e m

2.698
0
2.698

383
50
568
4.225

Obec obdržela dotace z programu POV Jihočeského kraje na:
- obnovu dětského hřiště v obci Nahošín ve výši 150.000 Kč
- úroky z úvěru na přestavbu a nástavbu sportovních šaten ve
výši 39.000 Kč
- úroky z úvěru na zateplení Mateřské školy Doubravice ve
výši 27.804 Kč
Obec obdržela od Úřadu práce dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti ve výši 216.380 Kč.
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Obec nevyčerpala částku ve výši 98 Kč a to z dotace určené na
úroky z úvěru – zateplení MŠ Doubravice. Uvedené nevyčerpané
prostředky byly odvedeny při finančním vypořádání roku 2015 do
rozpočtu kraje v roce 2016.
V roce 2015 poskytla příspěvek dle počtu obyvatel Svazku měst
a obcí okresu Strakonice ve výši 500 Kč, Svazku obcí Blatenska
ve výši 19.530 Kč a Svazku obcí RADINA ve výši 1.405 Kč.
Dále Svazku měst a obcí okresu Strakonice 29.308 Kč jako
vlastní podíl na neinvestiční dotace SMOOSu. Dále Svazku obcí
Blatenska na úhradu školení ve výši 200 Kč.
Dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem Strakonice
obec uhradila za agendu spojenou s projednáváním přestupků
1.800 Kč.
Příspěvky dle zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů obec neposkytla.
Obec poskytla dar TJ Sokolu Doubravice ve výši 10.000 Kč.
V příloze této zprávy je plnění rozpočtu detailně v příjmech i
výdajích podle paragrafů a položek (účetní sestava Fin 2-12),
rozvaha, výkaz zisku a ztrát a závěrečná zpráva z provedeného
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.

Zuklín František v.r.
starosta obce

Na úřední a elektronické desce:
Vyvěšeno 9.května 2016
Sejmuto:

Kontrolou plnění rozpočtu byla provedena finanční kontrola dle
zákona 320/01 Sb.:
Příkazce:
Správce rozpočtu a hlavní účetní:
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