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NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2015 

Název obce:   HOSTOMICE 

Adresa  Tyršovo náměstí č. 165, 267 24  Hostomice 

IČ:  00233269 

 

v souladu s §43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se 

zprávou o přezkoumání hospodaření.  

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle 

Rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí ve výkazu FIN 2-12M.  

 

Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích 

Město Hostomice nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžité operace byly 

účtovány v rámci rozpočtu. 

Významné příjmy, které jsou účtovány v rámci hlavní činnosti: 

- Pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků 

- Příjmy z hospodaření v městských lesích 

- Příjmy z koncesní smlouvy  

 

Stav běžných účtů obce k 31. 12. 2015     Kč  11.723.515,53 

Stav úvěrových účtů k 31. 12. 2015           Kč   34.265.081,92 
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 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, 

Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob 

Polož

ka 

Poskytnuto 

k 31.12. Kč 

Vyčerpáno 

k 31.12. Kč Popis 

4213 9.875.000,00 9.875.000,00 

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 

SFDI – Financování dopr. infrastruktury (náměstí) 

 

4112 

         

1.488.500,00      1.488.500,00 

Neinv.přij.transf. ze st.rozp.v rámci 

souhr.dotač.vztah 

Dotace na státní správu  

4122    11.913,00 11.913,00 

Neinvestuční přijaté transfery od krajů 

Provozní dotace  JSDH 

 

      54.230,00 

 

       54.230,00 

 

Příspěvek na hospodaření v lesích 

 

4113       47.419.48       47.419,48 

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 

OPŽP_spolufinancování NIV (sadové úpravy náměstí) 

4116     663.872.72     663.872.72 

ERDF-podpora zlepšování stavu přírody a krajiny NIV 

(sadové úpravy náměstí) 

4216  2.073.871,65   2.073.871,65 

Ost.investiční přij.transfery ze státního rozpočtu 

OPŽP EU FS - Zavedení separace a svozu bioodpadů 

(mercedes a kontejnery) 

4213     121.991,99     121.991,99 

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 

OPŽP SR - Zavedení separace a svozu bioodpadů 

(mercedes a kontejnery) 

4213   2.265.199,16   2.265.199,16 

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 

SFŽP SR spolufinancování IV (nová ČOV, 

vodovod,kanalizace Bezdědice, Radouš) 

4216 38.508.386,21 38.508.386,21 

SFŽP EU FS – Podpora zlepš.VH infrastr.a 

sniž.riz.povodní (nová ČOV, vodovod,kanalizace Ba R) 
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Tvorba a použití fondů (v tis.Kč) 

Obec nemá žádné účelové fondy 

 

 

Majetek 

Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software 166421.10 0.00 166421.10 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 406277.70 0.00 406277.70 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 745222.00 0.00 745222.00 

    

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby 251780389.97 24674887.92 276455277.89 

Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 9172516.58 2885968.80 12058485.38 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2949358.93 306892.09 3256251.02 

    

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky 195192921.20 10185.33 195203106.53 

Kulturní předměty 13004.00 0.00 13004.00 

    

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 824010.00 224557.00 1048567.00 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19801176.28 60872891.65 80674067.93 

    

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 171518.00 61800.00 233318.00 

    

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

Oprávky k software -115642.05 -3168.00 -118810.05 

Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -406277.70 0.00 -406277.70 

Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -120354.00 -32988.00 -153342.00 

    

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

Oprávky ke stavbám -36555526.54 -2590860.55 -39146387.09 

Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -4678709.60 -567248.00 -5245957.60 

Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -2949358.93 -306892.09 -3256251.02 

    

 

 

 



4 

 

 

 Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Hostomice: 

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, 

jmenovitě Helena Lišková, PhDr. Ladislav Tomášek, Ing. Petr Matoušek a Ing. Monika Špergerová, na 

základě žádosti obce. 

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech 12. 10. 2015 a 3. 5. 2016. 

 

Závěr zprávy: 

 Při přezkoumání hospodaření města Hostomice za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona                        

č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákon a č. 420/2004 Sb.) 

 

Návrh usnesení k závěrečnému účtu: 

Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet města k 31. 12. 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad. 

 

Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na pevné úřední 

desce, jsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce a v sídle obecního úřadu: 

 

Přílohy: 

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015 v plném rozsahu 

Sestava FIN 2-12M, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu 

 

Vypracovala: Bc. Vosičková Kateřina 

 

Vít Šťáhlavský 

starosta 


