Závěrečný účet Obce Petrovice za rok 2015
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 v celkové výši
58,640 Kč
z toho:
54400 Kč globální dotace v rámci SDV od Pardubického kraje
Rozpis poskytnutých dotací a jejich čerpání je v následující tabulce
přiděleno čerpáno
vratka účel dotace
54400
54400
0 neinv.přij.dotace ze SR v rámci SDV
4240
4240
0 neinv.přijaté dotace od obcí - společné lesy
58640
58640
0 CELKEM
Přidělené dotace byly použity v souladu s příslušnými předpisy.

poskytovatel dotace
SR prostř. Pard.kr.
Obec Horní Čermná

Poskytnuté příspěvky v roce 2015 jiným rozpočtům v Kč
Příjemce příspěvku
MěÚ Lanškroun - veřejnoprávní sml. (řešení přestupků v obci)
Mikroregion Severo-Lanškrounsko - členský příspěvek 2015
DSO LANŠKROUNSKO - členský příspěvek 2015

celkem

Částka
2000.00
19280.00
5258.00
26538.00

Mikroregion SE-LANŠKR investiční (Bioodpady - kompostéry)
Mikroregion SE-LANŠKR investiční -projekt protipov.opatření

celkem

1016.00
88641.36
89657.36

celkem

200000.00

MŠ Petrovice - PO

příspěvek na provoz 2015

Všechny příspěvky byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu obce, popř. zahrnuty
do rozpočtu upraveného rozpočtovými změnami.

Stav finančních porostředků na účtech obce k 31.12.2015

Stav finančních prostředků na účtech (KB a ČNB)

k 1.1.2015
3,689,867.89 Kč

k 31.12.2015
5,366,349.66 Kč

Majetkové cenné papíry k obchodování - IKS KB - účet 069

1,173,214.15 Kč

1,180,576.73 Kč

Tyto prostředky budou postupně zapojovány do rozpočtů v příštích letech na další investice
v pokračování technické infrastruktury v zástavbě, dále budou investovány do dalšího rozvoje obce.
Další zdroje : úvěry, půjčky nebyly přijaty ani poskytnuty.

Stav majetku a jeho finanční krytí k 31.12.2015
Výkaz ROZVAHA
účet
019
031
021
022
028
042
069
112
132
314
311
263
231
261

text
dlouhod.nehm.majetek
pozemky
stavby
hmotné movité věci
drobný dlouhod.hm.maj.
nedok.dlouhod.hm.maj
dlouhod.fin.majetek
zásoby
zboží
zálohy
odběratelé
ceniny
zákl.běžný účet
pokladna
AKTIVA CELKEM
401 jmění účetní jednotky
403 transfery na poř.DM
406 oceň.rozdíly-zm.metody
407 jiné oceň.rozdíly
493 výsl.hosp.běžného roku
432 výsl.hosp.předch.let
321 dodavatelé
324 krátkodobé přijaté zálohy
331-345
závazky zaměstn.a daně
378 ostatní krátkodobé záv.
383 výdaje příštích období
384 výnosy příštích období
389 dohadné účty pasívní
PASIVA CELKEM

v Kč
334753.00
5198841.15
13317021.80
146617.00
790562.15
6957129.96
1180576.73
436.00
7296.24
59940.00
107450.00
345.00
5366349.66
86144.00
33553462.69
23192305.08
789000.00
-4356422.50
180576.73
1291981.03
6850228.04
38849.16
22000.00
75593.00
121.00
11035.00
215080.00
59940.00
28370286.54

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - jedná se o stavby, které budou dokončeny
a po vydání kolaudačního rozhodnutí zařazeny do majetku v užívání.
Dlouhodobý finanční majetek - podílové listy IKS KB (forma zhodnocení peněz) .
Odběratelé- k 31.12. vystavené faktury, úhrada v r.2016, pohledávky za vodné (opis k 31.12.2015).
Kladný výsledek hospodaření roku 2015 a předchozích let - prostředky budou použity
v následujících letech dle záměru obce na dostavbu technické infrastruktury k rodinné zástavbě
a k dalšímu rozvoji obce.

Plnění rozpočtu Obce Petrovice za rok 2015 (v tis.Kč)
rozpočet
skutečnost
Třída 1 - daňové příjmy
2373
2438
Třída 2 - nedaňové příjmy
1194
1255
Třída 3 - kapitálové příjmy
347
502
Třída 4 - přijaté transfery
59
59
Příjmy celkem
3973
4254
Třída 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů

2807
1166
3973
0

2745
124
2869
1385

0
0

0
0

Příjmy a výdaje v plném členění dle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu
v úřední hodiny - možnost nahlédnutí poskytne účetní obce. Vyvěšeny na www.ou-petrovice.cz
(výkaz FIN 2-12 za rok 2015).
V průběhu roku 2015 bylo schváleno 5 rozpočtových změn, které se promítly do příjmů i výdajů.
Rozpočet byl vyrovnaný.
Důvody rozpočtových změn:
číslo 1
Novela NV č. 37/2003 Sb. - změna platových podmínek .
číslo 2
Přehodnocení příjmů a výdajů dle reálné situace.
číslo 3
Přehodn.příjmů a výdajů dle reálné situace, odvod FÚ za porušení rozpočtové kázně.
číslo 4
Přehodn.příjmů a výdajů dle reál.sit.,odvod FÚ za porušení rozp.kázně.-změna částky.
číslo 5
Došlé neinv.dotace od Obce Horní Čermná - na lesy ve společném vlastnictví.
Všechny změny v rozpočtu jsou sestaveny tak, aby byly v souladu se skutečností.
Výdaje jsou rozpočtovány pouze do výše příjmů, aby rozpočet zůstal vyrovnaný.
Objem rozpočtu se na základě provedených rozpočt. opatření změnil v příjmech o 262 240 Kč,
ve výdajích o 262 240 Kč.
Hospodářská činnost obce - není samostatně vykazována.
Pronájmy bytových prostor,nebytového prostoru (prodejna) a činnost v obecních lesích je součástí
rozpočtového hospodaření obce.
Od 1.5.2013 je Obec Petrovice plátcem DPH,
registrace u Finančního úřadu-územní pracoviště v Ústí nad Orlicí.

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE zřízené Obcí Petrovice
Mateřská škola, Petrovice, okres Ústí nad Orlicí

Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů za rok 2015 je založena
na obecním úřadu,možnost nahlédnutí v úředních hodinách.
Hospodaření MŠ za rok 2015 skončilo kladným výsledkem:
zisk ve výši
4093.89 Kč
Zisk bude převeden do rezervního fondu po schválení účetní závěrky.

Stav majetku a jeho krytí k 31.12.2015
(výkaz Rozvaha)
text
majetek
oprávky
zásoby
pohledávky
běžný účet
účet FKSP
pokladna
Aktíva celkem

v Kč
454557.90
-454557.90
6121.80
14941.00
161784.64
2189.75
1710.00
186747.19

Vlastní zdroje krrytí
jmění účetní jednotky
3265.60
fond FKSP
1930.75
fond rezervní
65248.19
výsledek hospodaření 2014
4093.89
Cizí zdroje krytí
závazky
2241.76
závazky za zam. a daňové 107133.00
dohadné účty pasívní
0.00
ostatní krátkodobé závazky
2834.00
Pasíva celkem
186747.19

