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ÁvÉneČruÝÚčer oBcE HoLoVoUsY zARoK zaffi

(v souladu s S 17 zákona

c' 25012000 Sb., o rozpočtov ch pravidlech Územních rozpočtťt,

ve znění platn ch predpisťt)

t1 Úaa1e o plnění p íjmri a

v dajŮza

rok 20{6 ( vtisícíchKč )

Schválen Rozpočtová Upraven Plnění k
rozpočet opat ení rozpočet 31.12.2016
Trída1-Da ovépríjmy

Trída2_Neda ovéprumy

1065,00
380,00

Trída4_Prijatédotace
Príjmy celkem

55,00
1500,00

T ída 5 _ BěŽné v daje

1500,00

Trída 3 _ Kapitálové prljmy

0

Trída 6 - Kapitálové vyidaje
V daje celkem
SaIdo: Príjmy -

0

1500,00

v daje

upravenému
rozpoětu

88,25
139,49
27,07
222,00
197,83

1153,25
240,51
27,07
277,00
1697,83

1153,32
240,52
27,07
277,00
1697,91

100
100
100
100
100

473,40
30,38
503,78

1973,40
30,38
2003,78

1973,14
30,38
2003,52

100
100
100

-305,95

-305,61

100

305,95

305,61

100

0

Prost edky z min let
Financování celkem

Úd4e o plnění rozpočtu p

% plnění k

daj

íjmťr,v

a dalších finančníchoperacích v plném členěnípodle
rozpočtovéskladby jsou obsaŽeny v p íloze č.1 a jsou k nahlédnutína obecním rj adu
u starosty pana Zby ka Řenče ( u kaz FlN 2-12, rozbor čerpáníp íjm a v dajrj)
i na internetorn ch stránkách www'obec-holovousy.cz
V rámci upraveného rozpočtu došlo ke zv šeni p 'ljm o částku 197,91 tis. Kě a u v dajri
k nauj'šení o 503'52 tis. Kě.
V roce 2016 byly v daje vyššínež p 'tjmy o 305,60 tis. Kč p eváŽně z dťrvodu opravy místní
komunikace.
2) lnventarizace
K31 '12'2016 byla provedena ádná inventarizace podle $ 29 a 30 zákona č. 563/91 sb.
ěetnicfuí v platném znění _ inventarizaěni rozdíly nebyly shledány.

o

Stav finančníchaktiv

KB
ČNg
Pokladna
BěŽn

Účet
BěŽn1 Účet

Stav majetku k

31

k 1.1.2015 v Kě

23110
20

Účet
Účet 231
Účet 261

.12.2016 v Kč

k 31 ,12.2016 v Kč

3689996,14

33A7532,35

209718,78

286577,98

učet 021
učet a22
učet 028
čet 031
učet 081

Stavby

Sam.mov.Věci a soub.
Drob.d louh. hm. majetek
Pozemky
oprávky ke stavbám

1802412,49
62874,00
5579 13,97
3921605,71
849708,00

Stav pohledávek k

Stav závazk k

3) Vytiětování

31

31

,12.2016 v Kč

.12.2015 v Kč

21370,40
557913,97

rjčet 082
učet 088

oprávky k sam.věc.a soul
oprávky k drob. dl. majetl'

učet 314

Krátkodobé poskyt.

čet 321
učet 331
učet 337
učet 342

Dodavatelé
Zaměstnanci
Zdravotní pojištění
Jiné prímédaně

23347,04
51 60,00
881,00
1050,00

učet 374
učet 389

Krátkodobé prij.zálohy na
Dohadné učty pasivní

10742,00
43118,63

záloh''

37100,00

finančníchvztahri ke státnimu rozpočtu a ostatním rozpočtrim ve ejné

rirovně
p
ch dotací a jejich
Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 ěinily celkem 277ooo,- Kč. Rozpis ijat
čerpánív prťrběhu roku 20't6 je zpracován v tabulce.

Poskytovatel
xÚprc

KÚPK
KÚPK

P ijaté dotace
Učel

Vykon státní správy
oprava ve ejného osvětlení
Volby do zastupitelstev krajťr

Úz Položka dotace Kč ČerpáníKč
4112

55000,00
4122 200000,00
22000,00
4111
98193
Gelkem 277000,00

55000,00
200000,00
1 1258,00
266258,00

enÍ obce za rok 2016
Jaroslava Medvědová
Prezkoumání hospodarení provedl kontrolor. Bc' Lenka Bulínová DiS. a
p ezkoumávání hospoda_
Prezkoumání byIo provedeno V souladu se zákonem č. 42ot2oo4 Sb., o
9.5'2017
rení uzemních š.*o'právn1ch ceIkťr a dobrovoln ch svazkťr obci dne
Závér zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

4| apráVa o

v sledku p ezkoumání hospoda

%

100
100
51,17
96,12

KRAJSKÝ ÚŘno pueŇsxÉHo KRAJE
EKoNolvttcxÝ
oDBoR
-D
p
N i Ě iiĚžlio U lvrnvnH í n o s o onŘe
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D Ě

H

i o e c í n xo
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Ro LY

Škroupova 18, 306 13 Plze

Vytisk č' 1
Č1:rK2006/16

ovysledku P ezko-umání hospoda ení
Zpráva
' Úsc
Holovousy, lco: 00572942
za Íok 2016

P ezkoumání se uskutečnilo dne:

9 5 2017
na základě zákona č. 42012004 Sb., o Prezkoumavanl
Samosprávnych celk a dobrovolnych svazkťr obcí.

hospoda

ení Územních

Místo provedení p ezkoumání: oÚ Holovousy
Holovou sY 44,331

41 Kralovice

P ezkoumané období: 'l. 1. 2016 -

31 . 12.

2016

P ezkoumání vykonaly:

-

Bulínová, DiS'
kontrolorka pově en á ízenrm prezkoumání: Bc. Lenka
kontrolorka:

-

Jaroslava Nedvědová

P i p ezkoumání byli p ítomni:

-

Zbyněk Řenč - starosta obce

StanisIava Haunerová - učetníobce, členka Zo

A.

P ezkoumané písemnosti

Predmětem prezkoumání hospodarení jsou udaje uvedené V s 2 odst. 1 a 2 zákona
o p ezkoumávání hospoda ení. Prezkoumání hospodarení bylo provedeno vyběrovym
zpťrsobem s ohledem na vyznamnost jednotlivych skutečnostípodle predmětu
a obsahu p ezkoumání. P i posu zování jednotlivych právních ukon r Se vychází
ze znění právních predpisťr platnych ke dni uskutečněnítohoto ukonu:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti

na rok 2016, schválen Zo 28' 12.2015

vvrovnanÝ

Rozpočtová opat ení
RozpočtovÝ vtih led
Závěrečny učet

č. 1-9
na období 2015 - 2019
za rok 2015, schválen

Bankovní vypisy

za p ezkoumané období
za o ezkoumané období
sestavena k 31 . 12. 2016
inventarizace za rok 2016

Faktu ry

Hlavní kniha
lnventurní soupisy majetku a
závazkŮ
Kniha došlÝch faktur
Kn iha odeslanvch faktu r
odměnování členťr
zastu

p ite

lstva

Zo dne 24' 6.

2016 bez

vÝh rad

za p ezkoumané obdob
za p ezkoumané obdob
za p ezkoumané období

Pokladní dokladv
Pokladní kniha (deník)
Príloha rozvahv
Rozvaha
Učetnídeník
Učetnídoklady
Učtovv rozvrh
Vykaz pro hodnocení plněni
rozpočtu
VÝkaz zisku a ztrátv
Dohodv o provedení práce
Smlouva o p evodu majetku

za p ezkoumané období
za p ezkoumané období
sestavena k 31 .12.2016
sestavena k 31 .12.2016
za p ezkoumané období
za p ezkoumané období
platnÝ V roce 2016
sestaven k 31. 12. 2016

Zverejněny záměr o nakládáni
s maietkem
Vnitrní predpiSV a směrnice
Zápisy z jednání zastupitelstva
včetně usnesení
Učetnízávěrka obce
Zápisy finančníhoa
kontroln ího vvboru

k uzav ené smlouvě

(prodei)

jako

sestaven k 31. 12. 2016
za p ezkoumané období
uzav ená v roce 2016

platné V roce 2016
prosinec20l 5 - prosinec2016

za rok2015, schválena Zo dne 24' 6' 2016
za p ezkoumané období

2

B. 4iště ní zjed norázového p ezkou mán í

P i prezkoumání hospoda eni Úsc Holovousy:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr
l. Plnění opat ení k odstranění nedostatkrj

zjištěn ch

a) pri p ezkoumání hospoda ení uzemního celku za p edchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) p i dílčímp ezkoumání

za rok zoío

dílčíp ezkoumání nebylo provedeno'
ll. P i p ezkoumání hospoda ení Úsc Holovousy za rok 2016

Nebvlv ziištěnv chvbv

č. 42012004 sb.)

a

nedostatkv (6 10 odst.

3 písm. a)

zákona

lll. Pri p ezkoumání hospoda ení Usc HoIovousy za rok 2016
Neuvádí se zjištěná rizikadle $ 10 odst. 4 písm . a) zákona č. 42012004 sb.

lV. Pri p ezkoumání hospoda ení Usc Holovousy za rok2016
Byly zjištěny dle $ 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podí! pohIedávek na rozpočtu uzemního celku

0,00 %

b) podíl závazkr]r na rozpočtu Územního celku

1,79

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Územního
celku

o/o

0%

Krajsky Úrad Plzenského kraje dne

9

. 5. 2017

Podpisy kontrolorek:

/

..7
/

tr.r/r,:7Í: : 'i

Jaroslava Nedvědová

'

/\
'-1"
(/)

TL

Bc.

Bulínová, DiS.

:4

\*

kontrolorka pově ená ízen ím
prezkoumán í

Uzemní celek prohlaŠuje,Že poskytl pravdivé a Úplné informace o predmětu
p ezkoumán í a o okolnostech vztahujícíchSe k němu podle s 2 zákona
č. 42012004 Sb., o p ezkoumávání hospodarení uzemních Samosprávnych celkťl
a dobrovolnych svazk
.

Tato zpráva o vysledku prezkoumání je návrhem zprávy o vysledku p ezkoumání
hospodarení, pričemŽ konečnym zněním zprávy Se stává okamŽikem marného
uplynutí lhťrty stanovené V s 6 odst' 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb., k podání
písemnéhostanoviska kontrolorovi pověrenému rízením prezkoumání na adresu:
Krajsky urad Plzenského kraje, odbor ekonomicky, oddělení prezkoumávání
hospoda ení obcí a kontroly, Škroupova 18,306 13 Plzen'
S obsahem návrhu zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení ÚSC Holovousy
o počtu 4 stran byl seznámen a jeho vytisk číslo1 obdrŽel

Dne. 9. 5. 2017

Zbyněk Renč
starosta obce

Rozdělovník

V tisk

Počet

č.

v'tiskri

1

1

2

1

Predáno

P

USC Holovousy

Zbyněk Renč

Krajsk5i Úrad

Plze ského kraie

revza l(a)

Jaroslava Nedvědová

Zo p

edkládá:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoročníhospoda ení obce Holovousy a závěrečny čet obce za rok
2016 včetně zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení za rok 2016 bez vyhrad.
Návrh závěrečného čtu byl zve ejněn po dobu 15 dn p ed jeho projednáním v Zo obce
vyvěšením na ední desce i v elektronické podobě.

Vyvěšeno
Sejmuto

na

z

ední desce,'Ť.

/

3

Ú 4

?

ední desky:

Elektronicky shodně

fo"ťa,
místostaroSta

starosta

