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Závěrečného účet městyse Kounice za rok 2015

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2015 na svém
jednání č. 9 dne 27. dubna 2016 usnesením č. XXI/9/2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad v této podobě:
1. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M sestavené k 31.12.2015
2. rozvaha (bilance) sestavená k 31.12.2015
3. výkaz zisku a ztráty za období sestavený k 31.12.2015
4. příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
5. pohledávky, závazky, majetek – schvaluje se inventarizace městyse - příloha
6. veškeré poskytnuté příspěvky byly vyčerpány v souladu s rozhodnutím zastupitelstva
městyse Kounice o poskytnutí
7. schvaluje se finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí
poskytnutých územně samostatným celkům - příloha
8. schvaluje se zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kounice – příloha
9. schvaluje se zpráva o projednání výsledku hospodaření – příloha
Do všech příloh, které jsou součástí závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2015, je možné
nahlédnout v kanceláři ÚM Kounice.

Skutečné příjmy za rok 2015
Skutečné výdaje za rok 2015
Schválený
rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery

Příjmy celkem
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje

Výdaje celkem
Třída 8 - Financování

14 499 422
1 911 599
795 000
597 700
17 803 681
13 233 681
4 570 000
17 803 681

51 649 615,07 Kč
52 571 940,34 Kč
Rozpočet
po změnách

15 477 206,88
2 386 057,93
2 121 305
31 665 045,26
51 649 615,07
22 193 174,94
30 378 765,40
52 571 940,34

Výsledek
od počátku roku

15 477 206,88
2 386 057,93
2 121 305
31 665 045,26
51 649 615,07
22 193 174,94
30 378 765,40
52 571 940,34
922 325,27

Poznámka ke třídě 4 – Přijaté transfery: Uvedená částka Kč 31 665 045,26 obsahuje
položku 4134 – převody z rozpočtových účtů (převod z dotačního účtu na běžný účet), a to
částku Kč 11 844 523.

Základní běžný účet
Základní běžný účet
Dotační účet u ČNB
Dotační účet u ČNB

PŘÍJMY

stav k 31.12.2014 1 728 103,94
stav k 31.12.2015
828 623,59
stav k 31.12.2014
22 844,92
stav k 31.12.2015
448,52

Třída 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je Finanční úřad pro Středočeský kraj, výnosy
ze všech sdílených daní náleží obci dle zákona o rozpočtovém určení daní. Výnos je převáděn
podle zákonného rozpočtového určení. Do dalších daňových příjmů patří výnosy z místních
poplatků (např. svoz odpadu) a správní poplatky (např. ověřování, matriční doklady,
CzechPOINT).

1334
1340
1341
1351
1355
1361

Daně z příjmů fyz. a práv. osob, z DPH a nemov. věcí
Odvody za vynětí půdy ze ZPF
Poplatek za provoz systému kom. odpadů
Poplatek ze psů
Odvod z loterií
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky

14 582 839,28 Kč
168 Kč
725 741 Kč
29 500 Kč
56 262,51 Kč
43 316,09 Kč
34 180 Kč

Třída 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, výnosy
z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy.
1012
3612
3613
4357
3639

Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu nemovitostí (č.p. 124 – soc. byty)
Příjmy z pronájmu nebytových prostor
Příjmy z pronájmu nemovitostí (DPS)
Příspěvek na pořízení DHM (výstavba RD – Na Paterých)

306 837 Kč
536 073 Kč
40 588 Kč
423 986 Kč
1 025 000 Kč

Třída 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků – v roce 2015 společnosti
AKCENT, s.r.o., společnosti ČEZ a zbytkové pozemky u rodinných domů.
3639 Příjmy z prodeje pozemků (zbytkové pozemky)

1 096 305 Kč

Třída 4 – PŘIJATÉ DOTACE
Přijaté dotace v roce 2015 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou
zobrazeny v tabulce. Dotace přijaté v roce 2015 jsme vyčerpali.
Přehled přijatých dotací v roce 2015
4112 neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na státní správu
4116 ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
(na mzdy veřejně prospěšných pracovníků)
4121 neinvestiční transfer od obcí na provoz šk. jídelny a družiny
4222 investiční transfer od KÚSK na akci „Rekonstrukce Spojovací“
4223 investiční transfer od ROP na „Sportovní halu“
4134 Převody z rozpočtových účtů
(z dotačního účtu ČNB na běžný účet vedený u KB)

CELKEM

442 500 Kč
407 289 Kč
99 200 Kč
950 000 Kč
17 921 533,08 Kč
11 844 523,18 Kč

31 665 045,26 Kč

Třída 8 – FINANCOVÁNÍ
Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku byla přijato 5 rozpočtových
opatření, která upravovala příjmy nezahrnuté do rozpočtu; a to:
- dotaci na mzdy veřejně prospěšných pracovníků,
- nedoplatky – vyúčtování spotřeby elektrické energie
- nedoplatky – vyúčtování záloh sociální byty, Dům s pečovatelskou službou
- přidělené dotace
- zaplacené smluvní penále za nedodržení termínu kolaudace – Vinice II.
- převody mezi rozpočtovými účty
a výdaje nezahrnuté do rozpočtu; a to:
- přeplatky – vyúčtování záloh sociální byty, Dům s pečovatelskou službou
- převody mezi rozpočtovými účty
- nákup traktoru na sekání trávy
- revize tlakových lahví – SDH Kounice
- oprava multikáry pro nehodě

VÝDAJE
SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ
2221 provoz veřejné autobusové dopravy – příspěvek poskytnutý na pokrytí plánované
ztráty z provozu systému autobusové dopravy
256 900 Kč
2341 vodní díla v zemědělské krajině - doplatek
Revitalizace rybníka Cihelna a jeho okolí

890 942 Kč

SKUPINA 3 SLUŽBY OBYVATELSTVU
Poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím zřízených obcí + přístavby
MŠ a ZŠ
3113 Základní škola – neinvestiční činnost ZŠ
1 530.000 Kč
3111 Mateřská škola – neinvestiční činnost MŠ

Činnosti knihovnické
3314 Knihy, drobný materiál, IT služby

470 000 Kč

21 265 Kč

Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům - 2014
3514 Odběr krve (ČSČK)
27 565 Kč
- dotace byla vyplacena v hotovosti, pořadatelé dodali vyúčtování k poskytnuté dotaci, dotace
byly použity v souladu s účelem dotace
Ostatní tělovýchovná činnost
3419 Memoriál Petra Šimka (sportovní akce)
20 000 Kč
- dotace byla vyplacena v hotovosti, pořadatelé dodali vyúčtování k poskytnuté dotaci, dotace
byly použity v souladu s účelem dotace
3419 TJ Sokol Kounice (fotbalový oddíl)

40 000 Kč

- dotace byla vyplacena převodem na účet, pořadatelé dodali vyúčtování k poskytnuté dotaci,
dotace byly použity v souladu s účelem dotace
3419 TJ Sokol Kounice (sokolovna)
20 000 Kč
- dotace byla vyplacena převodem na účet, pořadatelé dodali vyúčtování k poskytnuté dotaci,
dotace byly použity v souladu s účelem dotace

Zájmová činnost - příspěvky
3429 Myslivecké sdružení z.s. – příspěvek na nákup bažantí zvěře
10 000 Kč
MEZERA z.s. - příspěvek na činnost
20 000 Kč
JK Sisi – příspěvek na nákup jezdeckých potřeb
10 000 Kč
- dotace byly vyplacena převodem na účet i v hotovosti, pořadatelé dodali vyúčtování
k poskytnutým dotaci, dotace byly použity v souladu s účelem dotace
Veřejné osvětlení
3631 Nové stožáry na VO
Elektrická energie
Opravy
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz velkoobjemého odpadu
3723 Sběr a svoz velkoobjemových odpadů

40 905 Kč
186 851 Kč
3 300 Kč

20 596 Kč

1 075 558 Kč

130 733 Kč

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
3745 Obsahem tohoto oddílu jsou náklady na platy veřejně prospěšných pracovníků
ve výši:
742 432 Kč
a dále:
nákup drobného dlouhodobého majetku, pohonných hmot, údržby sekaček a křovinořezů,
školení a v roce 2015 také nákup traktůrku na sekání trávy
SKUPINA 4 OSOBNÍ ASISTENČNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
4351 Příspěvek na pečovatelskou službu

200 000 Kč

SKUPINA 5 POŽÁRNÍ OCHRANA
5512 Sbor dobrovolných hasičů

216 558 Kč

Obsahem této skupiny jsou refundace mezd za ušlý výdělek, pracovní oděvy, pohonné hmoty,
školení, nákup DDHM – v roce 2015 - nabíječ - konzervátor K-1224-3-Uni, znaky SDH
Kounice umístěné na Požární zbrojnici
SKUPINA 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA
6112 zastupitelstva obcí – odměny členů zastupitelstva, cestovné a účastnické poplatky
na konferencích
950 584,20 Kč
6171 činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří platy zaměstnanců
v pracovním poměru, položky nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného

majetku, náklady na elektrickou energii, plyn, vodné stočné, cestovné, poštovné,
telefony, poštovné, platby daní a poplatků, nákup softwaru, školení, pojištění
2 406 667 Kč
6310 příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky
6320 pojištění majetku městyse

Přílohy:

47 703,27 Kč
66 465 Kč

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015
Sestava Fin 2-12M městyse Kounice sestavená k 31.12.2015
Rozvaha – bilance sestavená k 31.12.2015 (účetní závěrka) Městyse Kounice
Rozvaha – bilance k 31.12.2015 Základní školy Kounice
Rozvaha – bilance k 31.12.2015 Mateřské školy Kounice
Výkaz zisku a ztráty městyse Kounice sestavený k 31.12.2015
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.městyse Kounice sestavená k 31.12.2015
Finanční vypořádání dotací městyse Kounice sestavený k 31.12.2015

……………………………………
Miroslava Sochorová
starostka městyse Kounice

vyvěšeno: 28.4.2016
sejmuto:

…....2016

Doložka o vyvěšení na elektronické úřední desce:
Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2015 byl vyvěšen na elektronické úřední desce dne
28.4.2016, sejmut dne ……………….2016.

……………………………………
Miroslava Sochorová
starostka městyse Kounice

