
 
 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 
 
Název obce:    Obec Srní 
Adresa   341 92  Srní 113 
IČ:   00256081 

 
v souladu s §43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání 
hospodaření.  
 
1. Údaje o pln ění příjmů a výdaj ů (v celých tis.K č) 
 
Č.řádku Název položky Schv.rozp. Upr.rozp Výsledek 

4010 Třída 1 - Daňové příjmy 2 950 5 765 5 593 
4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 850 3 782 3 271 
4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 650 852 850 
4040 Třída 4 - Přijaté dotace 100 31 187 38 869 
4050 Příjmy celkem 4 550  41 586 48 583 
4200 Příjmy po konsolidaci 4 550  41 586 40 900 

       
4210 Třída 5 - Běžné výdaje 4 100 6 891 13 113 
4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 450 35 286 34 695 

4240 Výdaje celkem 4 550  42 177 47808 
4430 Výdaje po konsolidaci 4 550  42 177 40125 

       
4440 Saldo p říjmů a výdaj ů  0 -591 775 

 
Pozn: přílohou je výkaz Fin 2-12, kde jsou tyto údaje uvedeny v plném členění podle rozpočtové skladby. 
 
 
2. Údaje o hospoda ření s majetkem a o dalších finan čních operacích 
 
 
Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly.  Při vnitřních ani externích kontrolách nebylo zjištěno, že 
by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem. 
 
Došlo k přírůstkům a úbytkům majetku, nejvýznamnější pohyby jsou uvedeny v přiložené tabulce 
 
Označení majetku hodnota(tis.Kč) pozn (nákup/prodej/bezúplatné nabytí/pozbytí/dar/….) 
Dětské hřiště-rekonstrukce 206 nákup 
Kanalizace Srní,Antýgl-
Hrádky 

24 948 Nákup-bude pokračovat v roce 2014 

Dostavba vodovodu a 
posílání zdrojů 

3 936 Nákup-bude pokračovat v roce 2014 

zlepšení dopr.a technické 
infrastruktury 

1 637 nákup 

revitalizace pěší zóny 2 908 nákup 
prodej pozemku 1228/27 -  649 prodej 
 
 
 
Nedošlo k žádným finančním operacím, které by bylo třeba uvádět, aby bylo možno zhodnotit finanční hospodaření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Vyúčtování finan čních vztah ů ke státnímu rozpo čtu, k rozpo čtům kraj ů, obcí, státním fond ům, Národnímu fondu a jiným 
rozpo čtům a k hospoda ření dalších osob 
 
 
Přijaté prostředky: 

Položka Přijato Vyčerpáno Popis 
4111 26 26 Dotace na volby prezidenta republiky 
4111 21 14 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny 
4240 1 400 1 400 Inv.dotace-zlepšení dopravní a technické infrastruktury 
4240  2 610 2 610 Inv.dotace-revitalizace pěší zóny 
4116 191 191 MŽP-kompenzace ztrát obcí na území NP 
4116 145 145 EU peníze školám 
4121 18 18 Neinv.př.transfrery-ZŠ-obec Modrava 
4122 15 15 Účelová dotace na údržbu běžeckých tras 
4122 99,5 98,4 Dotace Plzeňského kraje-JSDHO-povodně 
4113 12,5 12,5 SFŽP-neinvestiční doplatek-revitalizace sídelní zeleně 
4213 2 181 2 181 SFŽP-doplatek inv.dotace ČOV a kanalizace 
4213 1 127 1 127 Inv.dotace OPŽP-kanalizace Srní,Antýgl-Hrádky 
4213 165 165 Inv.dotace OPŽP-dostavba vodovodu Srní 
4213 1 014 1 014 Inv.dotace SFŽP-ochrana vod-kanalizace Srní,Antýgl-Hrádky 
4213 148 148 Inv.dotace SFŽP-ochrana vod-dostavba vodovodu Srní 

4216 19 153 19 153 
Inv.dotace MŽP-program č. 115 110-EU-IV- kanalizace 
Srní,Antýgl-Hrádky 

4216 2 805 2 805 
Inv.dotace MŽP-program č. 115 110- EU-IV- dostavba 
vodovodu Srní 

 
 
Poskytnuté prostředky: 

Položka Poskytnuto Vyčerpáno Popis 
5331 414 414 Příspěvek ZŠ a MŠ   
5321 18 18 Kašperské Hory-neinvestiční náklady na žáky ZŠ    
5321 3 3 Sušice- neinvestiční náklady na žáky ZŠ 
5329 4 4 Mikroregion Horní Vltava-projekt Bílá stopa 
5336 145 145 EU peníze školám 
5213 50 50 příspěvek Zelené autobusy 
5229 1 1 členský příspěvek Mikroregion Šumava 
5229 4 4 Příspěvky TW 
5193 16 16 zajištění dopravní obslužnosti 

 
4.Hospoda ření  organizací z řízených obcí 
 
Příspěvková org.:  ZŠ a MŠ Srní za rok 2013 (v tis. Kč) náklady  2 292  
       výnosy  2 326 
       HV – zisk      34  
 
Organizace: Autocamping  Antýgl s.r.o.   hospodářský výsledek – ztráta  - 95 
  Technické služby Obce Srní s.r.o.  hospodářský výsledek - zisk   65 
 
 
 
 
 
 
 
5.Tvorba a použití fond ů (v tis.K č) 
 
Obec nemá žádné účelové fondy. 
 
6. Závěr ze zprávy o výsledku p řezkoumání: 
 
Při přezkoumání byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny v přiložené  zprávě 
 
Pozn: úplná zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou závěrečného účtu 
 
 
 
 
 
 



 
7. Návrh usnesení k záv ěrečnému ú čtu : 
 
 
A1/ Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami 
k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření. 
 
A2/ K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, přijímá zastupitelstvo tato 
opatření: 
 
Nedostatek: Obec nepožádala k datu 30.6.2013 Krajský úřad o přezkum hospodaření za rok 2013 
- v budoucnu se bude věnovat zvýšená pozornost tomu, aby byla žádost o přezkoumání hospodaření zaslána v řádném termínu, tj. 
do 30.6. příslušného roku. 
 
Nedostatek:Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem – usnesení zastupitelstva obce 
neobsahuje vyjádření schválení s výhradou. 
- v budoucnu se bude věnovat zvýšená pozornost tomu, aby usnesení a zápis zastupitelstva obce bylo v souladu  
s vyjádřením o schválení celoročního hospodaření v závěrečném účtu. 
 
A3/ Závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu: 
 
Uvedenými nedostatky nevznikla obci žádná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným osobám. 
 
 
 
B/ OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2013. Dále pak schvaluje výsledek hospodaření  s tím, že rozhoduje o jeho převodu na účet 
432-Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 
 
 
 
 
 
.-----------------------------------------------------------------------------------…..----------------------------------------------------------. 
Další p řílohy, tvo řící závěrečný ú čet, které z d ůvodu rozsahu nejsou vyv ěšovány na ú řední desce, ale jsou k dispozici 
v sídle obecního ú řadu: 
 
• účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12,  
• zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
• účetní výkazy obcí zřízených a založených právnických osob 
 


