Návrh závěrečného účtu obce Tišnovská Nová Ves za rok 2015
Údaje o obci:
Obec Tišnovská Nová Ves, Tišnovská Nová Ves
č.p.29, 594 51 Křižanov IČO: 00599883

Adresa:

Telef. spojení:
E-mail:
Webové stránky:

732 557698
info@tisnovskanovaves.cz starosta@tisnovskanovaves.cz
www.tisnovskanovaves.cz

Bankovní spojení:

KB a.s.
GE Money bank a.s.
Česká národní banka

Počet členů zastupitelstva obce:
Staroskta:

32127751/100
193280212/0600
94-2313641/0710
7
Mgr. Petra Jakešová

Rozpočet obce na rok 2015
vyvěšen dne:
Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet obce na rok 2015 schválen ZO dne:

7.12.2014
27.12.2014

sňato dne:

27.12.2014

1 815 200 Kč
Příjmy
1 815 200 Kč
Výdaje
Rozpočtová opatření byla projednána a schválena v ZO a jsou zaznamenána v evidenci
rozpočtových opatření.

Počet rozpočtových opatření

9

Celková výše rozpočtových opatření činila:
1 855 400 Kč
Příjmy + financování
425 200 Kč
Výdaje
-1 430 200 Kč
Financování
schválený

upravený

skutečnost

Příjmy celkem po konsolidaci
z toho: příjmy daňové
příjmy nedaňové
kapitálové příjmy
přijaté transfery

1 441 500,00
944 500,00
457 000,00
10 000,00
0,00

3 266 900,00
1 238 700,00
619 600,00
410 000,00
998 600,00

4 157 517,44
1 231 804,30
597 987,14
409 255,00
1 918 471,00

Výdaje celkem po konsolidaci
Z toho: běžné výdaje
kapitálové výdaje
Financování

1 815 200,00
1 815 200,00
0,00
403700,00

2 240 400,00
2 238 200,00
2 200,00
-1026500,00

2 800 331,89
2 798 301,89
2 030,00
-1357185,55

Rozpočet a jeho plnění

Obec schvaluje rozpočet na paragrafy.
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Saldo příjmů a výdajů – rozdíl příjmů a výdajů k 31.12.2015 1 357 185,55
Výsledek hospodaření po zdanění-rozdíl výnosů a nákladů
k 31.12.2015

815 899,23

Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.
Zůstatky na účtech k 31.12.2015
KB a.s.
KB a.s. Spořící
GE Money bank a.s.
GE Money bank a.s. spořící
Česká národní banka

Přijaté dotace
Dotace KD
Příspěvek na hospodaření v lesích
Úřad práce

Poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvky
členský příspěvek DSO Tišnovsko
členský příspěvek SVAK Žďársko
český svaz včelařů ZO Dolní Loučky
příspěvek na dopravní obslužnost KOORDIS

1 058 068,47
610 774,21
137 087,94
21 473,87
1 402 735,29

poskytnuto
75 000,00
102 655,00
86 296,00

čerpáno
75 000,00
102 655,00
86 296,00

poskytnuto
830,00
7 900,00
2 500,00
3 950,00

Inventarizace majetku
Inventarizace provedena na základě plánu inventur na rok 2015, zpracovaný starostkou obce
dne 3.12.2015, a to ke dni 31.12.2015.
Inventarizace podložena inventarizačními soupisy majetku.
Byl porovnán fyzický stav se stavem účetním.
Přírůstky majetku v roce 2015 jsou uvedeny v příloze č. 1.
Úbytky majetku v roce 2015 jsou uvedeny v příloze č. 2.
Přírůstky – úbytky pozemků 2015 jsou uvedeny v příloze č. 3.
Vedení účetnictví
Obec účtovala v roce 2015 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví v platném znění.
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků pracovníky odboru kontroly
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 27.5.2016.

Závěr:
I. Při přezkoumání hospodaření obce Tišnovská Nová Ves za rok 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
- Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,
mohla mít negativní dopad na hospoaření územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku............................................ 1,52 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku................................................. 1,97 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.................. 0 %

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou
k závěrečnému účtu.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě
stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
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V kanceláři OÚ jsou v úřední dobu nebo v jiný termín po dohodě se starostou, po dobu
vyvěšení návrhu závěrečného účtu, k nahlédnutí tyto výkazy obce:
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Sestava FIN 2-12 M
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
Zpráva o výsledku inventarizace
……………………………………….
Finanční vypořádání za rok 2015
Mgr. Petra Jakešová
starostka obce

Vyvěšeno: 27.5.2016
Sňato:

Ve stejném termínu bylo vyvěšeno i na úřední elektronické desce.
Návrh závěrečného účtu byl bez připomínek občanů schválen ZO dne:
a to: bez výhrad

Po schválení v ZO se stal Závěrečným účtem obce Tišnovská Nová Ves za rok 2015.
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