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Závěrečný účet obce Bořanovice podle § 17 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje údaje o hospodaření
obce za období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 ze dne 21.9.2015 a
18.3.2016 provedená pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského
kraje.
2. Roční přehled aktiv a pasiv k 31.12.2015 (Rozvaha).
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2015 (Fin 2-12M)
4. Inventura majetku provedená pověřenou inventarizační komisí k 31.12.2015
(Inventarizační zpráva)
Uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bořanovice.

Obsah závěrečné účtu
A) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování
B) Přezkoumání hospodaření obce v souladu s § 42 Zákona č.128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření ÚSC DSO
C) Kontroly
D) Závěr

A) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování
Rozpočet na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2014 jako vyrovnaný.
1) Rozpočtové příjmy byly stanoveny ve výši 14 524 354,73 Kč
Skutečné příjmy činily 14 439 561,61 Kč
2) Rozpočtové výdaje byly stanoveny ve výši 12 779 648,26 Kč
Skutečné výdaje činily 11 892 960,95 Kč

3) Stav účtů k 31.12.2015 (+ceniny)
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Krátkodobé pohledávky
Aktiva celkem

14 060 849,63
797 908,70 182 768,15
947 745,-841 313,86 830 583,78

Veškeré příjmy a výdaje byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem a schválenými
rozpočtovými opatřeními (za rok 2015 bylo schváleno 6 rozpočtových opatření).

B)

Přezkoumání hospodaření obce v souladu s § 42 Zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO v platném znění
1.

Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 21.9.2015 a 18.3.2016 pracovníky
odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dle zákona
č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů fondů, rozpočtů ÚSC,
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů
soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení
zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Přezkoumání bylo provedeno na žádost starosty obce.

2.

Podle písemného vyjádření v závěru zprávy o výsledku hospodaření ze dne
18.3.2016 při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

3.

Podíly podle § 10 odst. 4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění:
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 3,00 %
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 17,15 %
c) Podíl zastaveného majetku na celk. majetku obce územního celku: 0,00 %

C)

Kontroly
V roce 2015 byla provedena kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny,
Okresní správy sociálního zabezpečení Praha-východ a Finančního úřadu pro
Středočeský kraj

D)

Závěr
Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření ÚSC obsaženým v bodu A,
závěrům kontroly hospodaření v bodě B a celkovému výsledku hospodaření za
sledované období se navrhuje zastupitelům obce schválení závěrečného účtu
hospodaření obce Bořanovice za rok 2015

V Bořanovicích 18.5.2016

Zpracoval: Olga Trousilová
Starosta: Libor Řápek

