Obec Točník
IČO : 00509833

Závěrečný účet obce Točník za rok 2015
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, zveřejňuje obec Točník závěrečný účet obce za rok 2015
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

schválený rozpočet
2 066 000,00
68 000,00
3 000,00
575 000,00
2 712 000,00

upravený rozpočet
2 151.100,00
81.000,00
500,00
479 400,00
2 712 000,00

skutečnost
2 603 973,65
71 841,92
0,00
477 523,40
3 153 338,97

Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

4 022 000,00
122 000,00
4 144 000,00

4 024 000,00
120 000,00
4 144 000,00

1 887 233,11
6 849,00
1 894 082,11

% plnění
121,05
88,69
0,00
99,61
116,27

46,90
5,71
45,71

Příloha : Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2015 - plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby

Obec Točník hospodařila v roce 2015 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015, který byl
schválen na veřejném zasedání dne 22.12.2014 viz. Zápis ze zasedání zastupitelstva č.535
Byla provedna 2 rozpočtová opatření (změny) dne 7.9.2015 a 31.12.2015.
2) Hospodaření s majetkem obce
K 31.12.2015 byla provedena inventarizace stavů aktiv a pasiv a nebyly zjištěný žádné rozdíly mezi
skutečností a účetními stavy.

Aktiva :
Pasiva :

stav k 1.1.2015
12 499 918,07
12 499 918,07

stav k 31.12.2015
13 539 619,52
13 539 619,52

Příloha : Inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2015, inventurní soupisy, rozvaha ÚSC k 31.12.2015

Obec Točník má vložené finanční prostředky ve fondech SPOROBOND A TRENDBOND, se zůstatkem
k 31.12.2015 ve výši Kč 1.383.719,47 a dále vlastní akcie České spořitelny ve výši Kč 20.000,-.
3) Hospodářská činnost obce
Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady :
* Provozování parkoviště, pronájem hřiště
Výsledek hospodaření k 31.12.2015 činil Kč 358.588.57 (převedeno na běžný účet obce Točník)

4) Hospodaření obce
Obec Točník nezaložila příspěvkovou organizaci,nehospodařila s cizími prostředky a nevytvářela
peněžní fondy.
5) Výběrová řízení v roce 2015
Obec Točník v tomto roce nerealizovala otevřené výběrové řízení dle ustanovení §27 zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, pracovníky odboru kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje Markétou Vejražkovou, Janou Opltovou a Bc. Anežkou Vejražkovou.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 15.9.2015 a 9.5.2016.
Závěr : při přezkoumání hospodaření obce Točník 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) zákona č. 420/2004 Sb.)
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání obce za rok 2015 je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Podíly dle § 10 odst. 4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění :
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

1,10%
1,91%
0,00%

7) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně za rok 2015
Obec Točník nepřijala v roce 2015 žádné finanční prostředky ze státního rozpočtu, ze státních fondů,
ani z ostatních rozpočtů veřejné úrovně.
8) Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Točník schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2015 vč. Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři obecního úřadu v Točníku
v době úředních hodin, tj. v pondělí od 20.00 - 22.00 hodin.
V Točníku dne 13.června 2016
Vyvěšeno :
Sejmuto :
Schváleno zastupitelstvem obce dne :

……………………………………….
Petr Mol starosta obce Točník

zkoumávání

