
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZVĚSTOV ZA ROK 2016 
Ve Zvěstově dne 12. 5. 2016 

-------------------------------------------------------------------------- 
Zveřejněno dne: 12. 5. 2017 

 Sejmuto dne: 7. 6. 2017 /v den jednání zastupitelstva/ 
 
                                           

1. Charakteristika obce 
 
Obec Zvěstov 
Zvěstov čp. 113 
257 06  Louňovice p. Bl. 
IČO  00 233 099 
zastoupená starostou:               Karlem Babickým  
telefon:                 317 833 227 
e-mail:                  obec@zvestov.cz 
webové stránky:                www.zvestov.cz 
 
 

2. Organizační struktura 
 

Starosta:    Karel Babický 
Místostarosta:                Karel Novotný 
Hospodářka-účetní, vnitřní správa: Blanka Volková  
Počet členů zastupitelstva obce:                     7 
     
Úřední hodiny OÚ:  pondělí a středa:   8.00 hod. – 11.00 hod.    a    15.00 hod. – 17.00 hod.  
 
 

3. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů 

Zastupitelstvo obce pro rok 2016 schválilo rozpočet dne 28.12.2015. Bylo plánováno hospodaření a to: 

příjmy ve výši 5.300.200,- Kč, výdaje ve výši 5.300.200,-Kč. 

Zastupitelstvem obce bylo schváleno postupně 9 rozpočtových opatření a upraveny konečné částky 

rozpočtu k 31. 12. 2016.  

Rozpočtovým opatřením č. 9 byl schválen konečný rozpočet za r. 2016: 

- příjmy ve výši 13 922 194,40 Kč 

       - výdaje ve výši 13 004 181,45 Kč 

Příloha: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,rozvaha, příloha účetní závěrky,  

výkaz zisku a ztrát. Uloženo v kanceláři OÚ Zvěstov. 

                                                          

mailto:obec@zvestov.cz


                                           4. Kontrolní činnost obce 

 

Byla prováděna kontrolním výborem 2x ročně a finančním výborem 2x ročně dle plánu kontrolní 

činnosti. 

Z provedených kontrol nebyla uložena žádná opatření v důsledku chybného hospodaření. 

Kontroly byly zaměřeny na stav pokladny a čerpání rozpočtu obce, stavu vymáhání pohledávek, čerpání 

prostředků na akce prováděné obcí, plnění usnesení zastupitelstva, vydávání OZV, dodržování právních 

předpisů a uzavírání smluv mezi obcí a fyzickou a právnickou osobou. Kontroly byly také zaměřeny na 

čerpání dotací ze státního rozpočtu a jejich využití. Dále byla prováděna kontrola čerpání mzdových 

prostředků v souladu s rozpočtem. 

 

 

5. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

 

Dne 2.9.2016 a 19.4.2017 bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského 

kraje přezkoumání hospodaření obce Zvěstov za rok 2016. Zastupitelstvo obce je projednalo a schválilo 

bez výhrad. Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č.420/2004 Sb. o přezkoumání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 

 

Při přezkoumání hospodaření obce Zvěstov za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvěstov za rok 2016 ze dne 19. 4. 2017.  

 

 

Zastupitelstvo obce Zvěstov na svém zasedání dne 22. 3. 2017 schválilo – účetní závěrku obce Zvěstov 

ke dni 31.12.2016  

                                           

 

   6. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi 



Obec Zvěstov je členem: 

I. dobrovolného svazku obcí  BENE-BUS, který zajišťuje financování ostatní dopravní obslužnosti na 
úseku veřejné autobusové dopravy. 
- příspěvek obce za rok 2016 činil 71 434,-Kč 

II. svazku obcí Mikroregion Voticko, který zajišťuje a koordinuje spolupráci obcí. 
- příspěvek obce za rok 2016 činil 14 960,- Kč 

III.  projektu Kraj Blanických rytířů, který zajišťuje propagaci a prezentaci obce v rámci turistické 
destinace 
-  příspěvek obce za rok 2016 činil 10 000,-Kč 

IV.  Svaz měst a obcí 
- příspěvek obce za rok 2016 činil 2 364,-Kč 

V.  Čechy nad zlato 
- příspěvek obce za rok 2016 činil 500,-Kč 

 

                                                   7. Závěr    

                                                                                                 

Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2016 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v 

souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce a v souladu s 

rozpočtovým výhledem obce.  

 

Z uvedeného důvodu lze s celoročním hospodařením obce Zvěstov ve smyslu § 17 odst. 7 zák. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů za rok 2016 - 

souhlasit bez výhrad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Hospodaření je podrobně uvedeno v přílohách: 

- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, 

- příloha účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát  

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvěstov 

- protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016, 

         které jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Zvěstov v úředních hodinách: 

pondělí a středa:   8.00 hod. – 11.00 hod.    a    15.00 hod. – 17.00 hod. 

                         

 



Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 15-ti dnů od 

vyvěšení této zprávy na úřední desce OÚ Zvěstov nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva 

obce dne 7. 6. 2017. 

 

Za obec Zvěstov zpracovala:  hospodářka obce - Volková Blanka 

tel.317 833 227 

 

 

Ve Zvěstově dne 12. 5. 2017                                 

                                                                                                         

                                                                                                                     Karel Babický 

                                                                               starosta obce Zvěstov 

 

 

Úřední deska: vyvěšeno dne: 12. 5. 2017 

                            sejmuto dne:  7. 6. 2017 

 

 

 

 


