ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁLOVA LHOTA
ZA ROK 2015

Závěrečný účet Obce Králova Lhota (IČ: 00275000) za rok 2015
obsahuje:
1) Rozvahu za prosinec 2015
2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin. 2-12 (40) za prosinec 2015
3) Přehled o čerpání dotací (přijaté, čerpání a vratky) za rok 2015
4) Pohyby majetku za rok 2015
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Všechny výše uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě
Králova Lhota v úředních dnech (každou středu od 19.00 do 21.30 hodin) a bod
č. 5) na www.kralovalhota.cz.

Závěrečný účet Obce Králova Lhota bude projednán zastupitelstvem obce dne
23. 06. 2016.

Vyvěšeno na úřední desce: dne:

6. 6. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

22. 6. 2016

Starosta obce:
Jiří Novák v.r.

Závěrečný účet Obce Králova Lhota
za rok 2015
podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015:
Příjmy:

schválený rozpočet

daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté dotace

2.119.000,248.300,0,54.400,-

2.370.265,298.510,0,297.400,-

Celkem

2.421.700,-

2.966.175,-

běžné
kapitálové

2.361.700,60.000,-

2.047.044,0,-

Celkem

2.421.700,-

2.047.044,-

upravený rozpočet a skutečnost

Výdaje

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou č. 1 – FIN 2-12M za
období 12/2015. V roce 2015 bylo plnění daňových příjmů o něco vyšší, než
předpokládal schválený rozpočet, který vycházel ze skutečnosti roku 2014.
Nedaňové příjmy byly rovněž vyšší, než předpokládal schválený rozpočet, který
vycházel ze skutečnosti z roku 2014.
Součástí příjmů byly také dotace přijaté v roce 2015. Jednalo se o dotaci od
Krajského úřadu ve výši 54.400 Kč na činnost obecního úřadu. Dále byly poskytnuty
dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 243.000,- Kč.
V roce 2015 pokračovaly práce na dětském hřišti, i když ne v takovém rozsahu jako
v minulém roce. Hlavně byla dokončena střecha pergoly a dokončeny úpravy
v prostoru za „Starou kovárnou“. Nejvýraznější stavební akcí byla oprava chodníku
v úseku od č. p. 5 po č. p. 101, kde byla provedena výměna stávající nevyhovující
betonové dlažby za zámkovou dlažbu. Opětovně byly schváleny žádosti o dotace ze
SFDI na výstavbu chodníků v západní části obce a na žádost o příspěvek na opravu
chodníku od autobusové zastávky přibližně k č. p. 47. z Programu obnovy venkova.

V závěru roku 2015 byla schválena koupě nemovitosti č. p. 53, kdy kupní cena bude
určena znaleckým posudkem. Důvodem koupě je závěr zastupitelstva do budoucna
propojit dětské hřiště se „Starou kovárnou“ a vytvořit tak sportovní areál.
Nejdůležitější kulturní akcí v roce 2015 byla návštěva partnerské obce Králova
Lehota - SR. Naši obec zastupovali – starosta obce Jiří Novák, místostarostka Klára
Malá a zastupitelé Alice Kašparová a Vlastimil Zemánek. Další větší kulturní akcí byl
výlet do Krkonoš a nohejbalový turnaj. Dále se konaly již tradiční kulturní akce –
obecní ples, pálení čarodějnic, pouťová zábava, dětský den na začátku prázdnin –
organizované a financované z prostředků obce. Celkem obec vynaložila v roce 2015
na kulturní akce částku ve výši 42.259,- Kč.
2. Zůstatky na bankovním účtu a v pokladně ke dni 31. 12. 2015
Obec vede běžný účet u České spořitelny a.s. Náchod č. 1183662369/0800
Zůstatek:
850.119,72 Kč
Účet u České národní banky v Hradci Králové č. účtu 94-1713571/0710 se zůstatkem
Kč
38.484,80Kč
Pokladna
0,- Kč
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a
rozpočtům veřejné úrovně
neinvestiční transfer ze st. rozpočtu (pol. 4112) – nepodléhá vyúčtování
- příspěvek na výkon státní správy
54.400,- Kč
ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím (5229)
- SMO – členský příspěvek

2.090,- Kč

4. Inventarizace majetku, materiálových zásob a závazků:
Stav majetku k 31. 12. 2015
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)

197.652,- Kč
43.792,- Kč
153.860,- Kč

Dlouhodobý hmotný majetek
- stavby (021)
- pozemky (031)
- samostatné movité věci (022)
- drobný DHM (028)
- nedokončený DHM (042)

13.032.314,93 Kč
11.040.241,96 Kč
686.337,32 Kč
426.367,90 Kč
810.312,75 Kč
69.055,00 Kč

Finanční majetek (069- akcie)

181.000 Kč

ostatním

Oběžná aktiva
- zásoby
- Krátkodobé pohledávky
- Běžné účty

1.221.703,80 Kč
0,- Kč
0,- Kč
1.221.703,80 Kč

Aktiva celkem

14.632.670,73 Kč

5. Závazky
Obec ke dni 31. 12. 2015 měla neuhrazené faktury:
0,- Kč

Celkem
6

Pohledávky
0,- Kč

7. Prodej a pronájem nemovitého majetku:
V roce 2015 nedošlo k žádným změnám nemovitého majetku.
8. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Králova Lhota za rok 2015
Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo provedeno auditorskou
společností AKONT AUDIT s.r.o., Týniště nad Orlicí dne 15. 2. 2016. Při
kontrole byly zjištěny drobné nedostatky, které byly odstraněny v průběhu
kontroly. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby,
nedostatky, ani rizika. S ohledem na výsledek přezkoumání hospodaření
navrhuje obec přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo obce Králova Lhota schvaluje závěrečný účet obce a vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2015 bez výhrady.

V Králově Lhotě dne 23. 6. 2016
Zpracoval: Mgr. Klára Malá a Dagmar Hrubá

Jiří Novák, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto:

6. 6. 2016
22. 6. 2016

