OBEC MALETÍN
IČO: 00302988
Závěrečný účet obce za rok 2015
Legislativní rámec:
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 128/200 Sb., o obcích
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
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OBEC MALETÍN, IČO: 00302988
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec
Maletín návrh na závěrečný účet obce za rok 2015.
1.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

PŘÍJMY

Třída

Rozpočet
schválený

Skutečnost

%

Rozpočet upravený

%

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

5240080.83

5014400.00

104.50

5053255.95

103.70

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1979353.63

1762450.00

112.31

1979353.64

100.00

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

2026386.00

100000.00

2026.39

2026386.00

100.00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

3387846.38

73100.00

4634.54

3387846.38

100.00

CELKEM PŘÍJMY

12633666.84

6949950.00

181.78

12446841.97

101.50

VÝDAJE

Třída

Rozpočet
schválený

Skutečnost

%

Rozpočet upravený

%

5 BĚŽNÉ VÝDAJE

5563774.12

5097750.00

109.14

6823873.48

81.53

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

5411436.62

735000.00

736.25

5411436.82

100.00

CELKEM VÝDAJE

10975210.74

5832750.00

188.17

12235310.30

89.70

FINANCOVÁNÍ

Třída

Skutečnost

8115

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)

8901

Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)

(+)

CELKEM FINANCOVÁNÍ
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Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

%

%

-1203078.39

0.00

0.00

258341.59

-465.69

2583362.49

0.00

0.00

2583362.69

100.00

-3053235.95

-1117200.00

273.29

-3053235.95

100.00

14495.75

0.00

0.00

0.00

0.00

-1658456.10

-1117200.00

148.45

-211531.67

784.02

Poznámka k financování:
8123 - Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky – úvěr na akci „Snížení energetické náročnosti budovy
mateřské školy“ ve výši 2.583 tis. Kč.
8124 – Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostředků – jedná se o splacení úvěru z roku 2014 na
rekonstrukci základní školy a zároveň splátka z úvěru na akci „Snížení energetické náročnosti budovy
mateřské školy“.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
Rozpočtové sklady jsou obsaženy v příloze č. 1 – výkaz FIN 2 – 12.
2.

Údaje o hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace)
Výsledek inventarizace:
skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek dle data provedení prvotních inventur. Rozdílové inventury prováděny nebyly.
Inventarizační rozdíly byly vypořádány do data inventarizační zprávy. Fyzickou a dokladovou
inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.
Inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.
Výkaz Rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým
přístupem na www.maletin.cz v sekci „Dokumenty obecního úřadu – ekonomika obce“
K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři účetní obce. Výkazy a příloha obsahují údaje
o stavu o a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

3.

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům
krajů
Přijaté dotace v Kč
ÚZ
účel poskytnuté dotace
poskytnuto
čerpání
00008
dotace KÚ Olomouckého kraje- hasiči
10.000
10.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------00017
dotace KÚ Olomouckého kraje – POV
262 048,30
262 048,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------00211
dotace KÚ Olomouckého kraje – památky
místního významu
30 000
30 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------00550
nein. dotace na lesy
73 859
73 859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13234
dotace MPSV ČR – z fondů EU 260 738
260 738
dotace na veřejně prospěšné práce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------29015
MZe ČR příspěvek na lesy
112 240
112 240
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------90877
dotace z OPŽP
142 547,99
142 547,99
Na akce „Snížení energetické náročnosti budova mateřské
školy“ a „Sběr a svoz bioodpadů obce Maletín“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 839
dotace z OPŽP
1 260 079,10 1 260 079,10
Na akci „Sběr a svoz bioodpadů obce Maletín“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15835
dotace – podpora udržitelné využívání
zdroje energie EU
1 163 241,99 1 163 241,99
na akci “Snížení energetické náročnosti budovy
mateřské školy“
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4.

Hospodaření příspěvkových organizací – Základní škola a Mateřská škola Maletín
Rezervní fond
Fond odměn
Odvod zřizovateli
Výsledek hospodaření běžného účet.
Období

53 305,31 Kč
732,00 Kč
0,00 Kč
-52 969,70 Kč

O výsledku hospodaření rozhodne zřizovatel dle platné legislativy. Roční účetní závěrka
příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na
obecním úřadu u paní účetní.
Příloha: Výkazy PO – Rozvaha vč. Přílohy, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
5.

Hospodaření Lesního družstva Háj – obec Maletín je členem družstva
Výnosy
Náklady
hospodářský výsledek – zisk

6.

7 947 263,71 Kč
7 570 420,37 Kč
376 843,34 Kč před zdaněním
298 943,34 Kč po zdanění

Tvorba a použití peněžních fondů
Sociální fond
stav k 31. 12. 2015

18 706,65 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu, které zastupitelstvo
obce schválilo 1. 3. 2007
7.

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2015
Poskytnuto název
SROM Maletín
Maletínské maminky Maletín
TJ Maletín
Hospic Sv. Kopečku Olomouc
Charita Zábřeh
Myslivecké sdružení Hubert Maletín

8.

výše Kč
15.000,20.000,40.000,10.000,20.000,10.000,-

Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
V roce 2015 obec doplatila půjčené finanční prostředky na akci „Rekonstrukce budovy
základní školy Maletín“ ve výši 1 781 484,97.
Dále čerpala úvěr na akci „ Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy“ ve výši
2 583 tis. Kč. Splatnost úvěru dle úvěrové smlouvy je 20. 11. 2018. V tomto roce obec
splatila mimořádnou splátku ve výši poskytnuté dotace (1 271 750,98 Kč). Zůstatek
nesplaceného úvěru je 1 311 611,51 Kč.
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9.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého
kraje.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004).
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu Maletín ve
dnech:
PO
8.00 – 17.00
ÚT
8.00 – 15.00
ST
8.00 – 16.00
ČT
8.00 – 15.00
PÁ
8.00 – 11.00
Maletín 17. 3. 2016
Vyvěšeno: 17. 3. 2016
sejmuto:

4. 4. 2016

Schváleno zastupitelstvem obce dne

___________________
starosta obce

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené
při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu
projednáván.
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