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OBEC KRENICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
V

V

Obec Křenice, Křenice 48, 340 12 Švihov
územně samosprávný celek

Právní forma :

Předmět činnosti :

stanoveno zák.č. 128/2000 Sb.

IČO :
Rozvahový den :

00255718

Starosta :

Jana Vlčková

Místostarosta :

Vítězslav Chval

31.12.2016

počet členů 3

Kontrolní výbor :
předseda :
Finanční výbor :

předseda :
Pocet členů zastupitelstva :
Odpisový plán :

Jaroslav Zdvořák

počet členů 3
Josef Hájek
7

účetní jednotka prováděla k 31 . 12.2016 odpisy
dle odpisového plánu

Vedení účetnictví obce jako ÚSC se řídí zákonem č. 563/199 l Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především

vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě, zákon č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb.upraveny Českými účetními
standardy.

Příjmy celkem v Kě
daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.čin.
daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu práv.osob za obec
DPH

odvody za odnětí zem.půdy
polatek - lividace komunál.odpadu
poplatek - ze psů
správní poplatky
odvod výtěžku a provozování loterií

rozpočet po změnách

skutečnost

525 744,-

525 743,41

15 000,57 165,-

14 507,29
57 164,69

546 332,178 410,-

546 331,12
178 410,-

1045 145,-

1 045 144,24

562,gí soo,3 625,1 220,11 100,-

562,89 700,3 375,1 220,11099,43

neinv.přij.transf.ZeSR-dotacenast.správu 55000,-

dotace na volby do zastup.krajů a do Senátu ČR 29 150,dotace ze SR od ÚP na mzdy

220 576,-

dotace od PK na opravu sportovních kabin
dotace na bleskovou povodeň od PK

300 000,-

převody mezi účty ČNB a KB
lesy - příjmy za prode3 dřeva
příjem z pronájmu obecních pozemků
příjmy za tříděný odpad
za věcné břemeno

příjmy z úroků na běžných účtech ,
příjmy z podílů na zisku a divid. - akcie CS

78 408,52 000,804 448,44 000,23 475,3 000,1000,14314,-

55 000,29 150,220 576,300 000,78 408,52 000,804 448,43 673,23 474,50
3 000,286,50
14 314,-

4 445 803,60

Příjmy celkem

Výdaje celkem v Kč
rozpočet po změnách skutečnost
pěstební činnost - lesy - materiál, ost.služby,
nákup lesního pozemku
správa v lesním hosp.
silnice - materiál,služby,dopr.zrcadlo
příspěvek na územ.doprav.obslužnost

486 630,-

42 134,39 733,7 720,35 532,kanalizace - opravy
363,pitná voda - rozbor
15 000,ZŠ - neinv.dotace obcím na žáky
7 260,knihovna - odměny, časopis
ost.záležitosti kultury - materiál, pohoštění, věc.dary, 61 517,-

služby, odměny
zachování a obnova kult.památek - kaple v Křenicích 6 800,materiál, el.energie,ost.služby
2 335,místní rozhlas - popl.OSA
846 690,sportovní kabiny - odměny, jímka(septik),materiál,
oprava kabin
110315,ost.tělových.činnost - materiál, ost.služby,odměny,
neinv.příspěvek , pohoštění, branky
pro děti
9 604,dětské hřiště v Přetíně a Křenicích - odměny, revize,

486 630,39 232,39 733,7 720,35 532,363,15 000,7 112,60 995,-

5 184,2 334,846 690,-

109 073,40

9 443,-

materiál

veřejné osvětlení - el.energie, opravy, náhrady
za zábor pozeínku
nerv.transfer Spolku Bowling Přetín
místní hospod. - mzdy, SP,ZP,odměny,ochranné
pornůcky,materiál, služby, opravy,

50 169,-

50 169,-

s ooo,485 004,-

s ooo,482 574,-

daň z nemovitostí

svoz nebezpečného odpadu
svoz komunálního odpadu

20 000,145 381,-

1& 695,145 203,92

svoz velkoobjemového odpadu
veřejná zeleň - odměny, služby, poh.hmoty,

32 908,54 898,-

32 908,
51 245,

9 587,453 135,-

7 729,451 951,62

materiál

hasiči - el.energie, věcné dary
obecní zastupitelstvo - odměny, ZP, tel.poplatky,
cestovné, školení

volby do zaship.krajů a do Senátu ČR - odměna

23 936,-

23 936,-

volební komisi, refundace mzdy,
odměny, materiál, cestovné,pohoštění
místní správa - odměny, el.energie, materiál, knihy, 478 676,tiskoviny,tiskárna, poštovné, tel.popl.,
popl.banka, služby,pohoštění,seívis programů,
neinv. transfery nezisk.organ.,školení,
poskytované zálohy vlastní pokladně,
příspěvek na JSDH Chudenice,vyšívaný
znak a prapor, venkovní vlajky, smaltovaný

475 557,71

ovál

28 625,28 625,52 000,52 000,178 410,- 178 410,-

pojištění majetku

převod mezi účty ČNB a KB
daň z příjmu práv.osob za obec

Výdajecelkem

3688260,65

Celkem rozpočtové příjmy
Celkem rozpoětové výdaje

Rozdíl mezi rozpočt. příjmy a výdaji

4 445 803,60
3 688 260,65

Kč
Kč

757 542,95 Kě

Stav běžného úětu u KB k 31.l2.2016

3 666 661,20

Kč

Stav běžného účtu u ČNB k 31.l2.20l6

39 374,59 Kč

Majetkový účet u ČS - stav k 31.l2.2016

36 984,78 Kč

Pokladní hotovost k 31.12.2016

58 838,- Kč

Pohledávky k 31.12.2016 - poplatky za odpady
nájem z prodejny - Houdek
celkem

Závazky k 31.12.20l6 - mzdy, ZP, daň za 12/2016
nezaplacené faktury z 12/2016
zálohy - el.energie

7 200,400,-

Kč
Kě

7 600,- Kč

35 436.Kč
9-

11351,29 Kč
156 659,- Kč

nevyčerpaná záloha z dotace na volby

5 214,-

208 660,29

celkem

Hodnota majetku podle druhu k 31.12.20l6 :
drobný dlouhod.nehmotný majetek

Kč
Kč

Kč

akcie ČS

61 526,80
13 208 939,20
2 451 080,845 582,30
5 299 977,68
466 350,4 000,20 000,-

celkem

22 357 455,98 Kč

budovy, stavby
samostatné movité věci

drobný hmotný majetek
pozemky

územní plán + kompl.pozemk.reforma
umělecká díla a předměty

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Majetek obce byl fyzicky a dokladově překontrolován. Nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly.
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Vítězslav Chval

místostarosta obce

OHEC KŘENICE
Křcnicc 48

3;0 12 Švihov
ICO: 00255718

Schváleno 02 dne : ,'S , 5r ér)Á 7

Vyvěšeno :
Sejmuto
Vyvěšeno na el.úř.desce :

Jana Vlčková
starostka obce

//'

Rozbor výdajů
Celkem

486 630,-

Lesy

63 498,271 132,152 000,-

materiál

služby - těžba,vyžinování, sázení. . .
nákup lesních pozemků
Správa v lesním hospodářství
odměna - správcovství

39 232,-

Silnice

39 733,-

39 232,

10 574,23 449,5710,-

mgteriál

služby - letní a zimní údržba
dopravní zrcadlo
Dopravní obslužnost
výdaje na územní dopr.obslužnost
Pitná voda

7 720,7 720,
363,363,-

rozbor vody
Základní škola

15 000,15 000,

neinvestiční dotace obcím na žáky
Knihovna

7 112,5 760,l 352,-

odměna knihovnici

Časopis
Ostatní záležitosti kultury
materiál - májky v obcích, dětský den
odměny
ostatní služby

60 995,-

pohoštění - dětský den, rybářské závody, mše
věcné dary - blahopřání jubilantům, rybářské závody

4 478,l 000,3 300,31 084,21 133,-

Zachování a obn. kult.památek - kaple v Křenicíh 5 184,384,2 380,2 420,-

materiál

el,energie
ost.služby

Místní rozhlas

poplatky OSA

2 334,2 334,-

901 437,-

Sportovní kabiny
odměny
jímka ( septik )

27 930,9 900,16917,846 690,-

materiál

opravy kabin

Tělovýchovná ěinnost
příspěvek TJ Sokol Křenice

109 073,40
25 000,l 800,60 940,13 758,l 500,40
6 075,-

odměny
branky pro děti
materiál

ost.služby
pohoštění
Dětské hřiště v Přetíně a Křenicích

9 443,924,7 480,1039,-

materiál

odměny za správcovství Křenice,Přetín
revize

Ostatní zájmová činnost
dotace Spolku Bowling Přetín

5 000,5 000,50 169,-

Veřejné osvětlení
el.energie

41 280,4 956,3 933,-

opravy

náhrady za zábor pozernků
Místní hospodářství
mzdy ( veř.prosp.práce )
SP (
ZP (
odměny
ochranné pomůcky
((

55

5i

482 574,166 700,41 675,15 003,l0 481,1 749,52 570,5 481,184 019,4 896,-

)
)

materiál
opravy

ost.služby

platby daní a poplatků
Svoz nebezpečných odpadů
služby - odvozy

Svoz komunálního odpadu
služby - odvozy
materiál - tašky na tříděný odpad

18 695,18 695,145 203,92
139 823,05
5 380,87

Svoz velkoobjemového odpadu
služby - odvozy

32 908,-

Veřejná zeleň
odměny

51 245,-

32 908,

11 522,2651,10 376,26 696,

materiál

ost.služby

pohonné hrnoty a maziva
7 729,-

Hasiči

2 587,5142,

el.energie

věcné dary na hasič.bál do Křenic a Klatov
a na noční hasičskou soutěž

Zastupitelstvo obce
odměny

451 951,62
390 084,35 148,11 152,62
13817,1750,-

ZP

telefonní poplatky
cestovné
školení

Volby do zastup.krajů a do Senátu ČR

23 936,8100,7 756,3156,2 705,1120,1099,-

odměny OVK
refundace mzdy
odměny
materiál
cestovné

pohoštění
Místní správa

475 557,71

odměna účetní

knihy, tiskoviny...

smaltovaný ovál, vlajky, vyšívaný znak obce
vyšívaný prapor obce, tiskárna
materiál

el.energie
poŠtovné
telefonní poplatky
poplatky banka
školení účetní

servis programů na PC
ost.služby
pohoštění
poskytované zálohy vlastní pokladně

neinv.přísp.nezisk.org. - Charita Klatovy, Diakonie Merklín,

84 000,3171,50 941,94 138,24082,130 4-77,1629,10667,10
6 328,80
1700,13 235,52403,81
g50,-24 683,-

sdružení Běleč, SMS

příspěvek na JSDH Chudenice
Pojištění

28 625,28 625,-

pojištění majetku - budov
Převody mezi účty
převody mezi účty u (2NB a KB

52 000,-

Daň z příj.práv.osob za obec

178 410,-

odvod

Celkem výdaje

13 618,13 000,-

52 000,-

178 410,-

3 688 260,65

Finanční vypořádání dotací za rok 2016

Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 683 134,- Kč.
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce.
Dotace byly řádně vyúčtovány.

KÚPK

ÚZ položka rozpočet

účel

Poskytovatel

4112

výkon státní správy

%

ČerpánÍ

55 000

55 000

100

ÚP Klatovy operační program lidské
zdroje-veř.prosp.práce

13013 4116

220 576

220 576

100

PK - PSOV na opravu sportovních

4122

300 000

300 000

100

4122

78 408

78 408

100

29 150

23 936

kabin

PK - HZS PK na bleskovou povodeň
státnf rozpočet na volby do zastup.krajů

98193 4111

82,11

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice, IČO
00255718, za rok 2016,

SchválenoOZdne: ...?, ..?;'i -2C(7
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Jana Vlčková

Vítězslav Chval
místostarosta obce

OBEC KŘENICE
Křcnicc 48

340 12 Švihov
I('.0: 00255718

Vyvěšeno :

Sejmuto
Vyvěšeno na el.úřední desce :

starostka obce

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ

DELENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OB(,íA KONTROLY
upova 18, 30613 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj: EKJ1581/IB

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
USC Křenice, ICO: 00255718
za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.3.2017

na základě zákona č. 420/2004 sb., opřezkoumávání hospodaření územnich
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provederí přezkoumárí: Křenice
Křenice 48, 34012 Švihov
Přezkoumané období: 1. 1. 2016 - 31. ?12. 2016

Přezkoumání vykonaly:

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jitka Voldřichová
kontrolorka: Zoja Št'astná
Při přezkoumání byla přítomna:
Jana Vlčková - starostka obce
DiS. Gabriela Bláhová - účetríí obce

C. Závěr
1. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumám hospodaření územmho celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumáríí za rok 20'l6
dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumárí hospodaření ÚSC Křenice za rok 20'l6
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb.)

Ill. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2016
Neuvádí se zjištěná rizika dle § '10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumárí hospodaření ÚSC Křenice za rok 2016
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,14%

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

1,06%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 24.3.2017

3

0%

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem sohledem navýznamnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

í

Druh písemnosti

N,ávrh rozpočtu

Rozpoátová opatření
Rozpočtový výhled

Schválený -rozpočet

l Závěrečný účet
Bankovni výpis

l

Faktura
Hlavní kniha

Inventurní soupis majetku

bylzveřejněnod24.11.do11.12.2015jakovyrovnaný
Popis písemnosti

b lo rovedenomO -

byl předložen na léta 20'l 5-2018

v-ZO dne 11.12.2015

byl projednán a schválen dne 13.5.2016 bez výhrad,

zveřeaněn v době od 8.4. do 13.5.2C)16
k datu 31.12.2016
za rok 20'l6
za rok 2C)16
k datu 31 .12.2016

a závazkŮ

Pokladní doklad

za rok 2016

Pokladní kniha-(deník)
Příloha rozvahy

za rok 2016

Rozvaha

k datu 31.12.2C)16

Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Smlouvy o převodu
majetku (koupě, prodej,
směr7.a, převod)

za měsíc únor-prosínec 2C)16

Smlouvy o věcných

k datu 31.l2.20'l6

k datu 31.12.2016

nákup pozemku p.č. 'l 073 v k. ú., Chudenice

l

za rok 2016

břemenech

Smlo.uvy o vkladu majetku ze dne 30.ll.20'l6
ze dne 1 1 .1 2.2015, 19.2.,13.5.,8.7. ,16.9.,22.12.2016
Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně

l

usnesenÍ

]

Kontrolm a finanční výbor Kontrolní výbor ze dne 18.6.,29. 12.2016
Finanční výbor ze dne 2.4.,28.6.,3.9. ,1 .11 .,27. 4 2.201.6

í
]

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice:
ne5yly zjištěny chyby a nedostatky.

2

i.

í0

Podpisy kontrolorek:

Zoja Št'astná
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Jítka Voldí'ichová
kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle § 2 zákona
č. 420/2004 sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání

hospodaření, přiáemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí Ihůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 sb., k podání

pÍsemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského
Plzeňského kraje,
kraje, odbor
odborekonomický, oddělení přezkoumávání

hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18 , 30613 Plzeň.

Sobsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice
o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 'l obdržel(a)
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Dne: 24. března 2017

Krcnlcc 48

Jana Vlčková

340 12 Šyibov
I(ďO: 00255718
starostka obce

Rozdělovrík

Výtisk č.

Počet

Převzala

Předáno

výtisků
1

1

ÚSC Křenice

Jana Vlčková

2

1

Krajský úřad
Plzeňského kraje

Jítka Voldřichová
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