
 
 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2015 
 
Název obce:   Obec Srní  
Adresa  Srní 113, 341 92  Kašperské  Hory  
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 5 442 6 288 6 053 
4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4 063 8 605 7 428 
4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 
4040 Třída 4 - Přijaté dotace 395 398 848 
4050 Příjmy celkem  9 900 15 291 14 329 
4200 Příjmy po konsolidaci 9 900  15 291 13 879 

       
4210 Třída 5 - Běžné výdaje 7 557 13 706 11 496 
4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 343 1 585 453 
4240 Výdaje celkem 9 900 15 291 11 949 
4430 Výdaje po konsolidaci 9 900  15 291 11 499 

       
4440 Saldo p říjmů a výdaj ů  0 0 2 380 

 
 
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/….) 
stroj HEUROJ 62 nákup DHM 
traktor kolový ZETOR FRONTERA 264 nákup DHM 
zemní stroj JCB 271 nákup DHM 
 
 
 
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:            (v Kč) 

Položka Přijato Vyčerpáno Popis 

4111 15 000 15 000 
Plzeňský kraj-Dotace spojená s dodatečnými volbami do zastupitelstev obcí dne 
31.1.2015 

4112 42 160 42 160 příspěvek na výkon státní správy 
4122 10 000 10 000 Plzeňský kraj 
4116 191 045 191 045 Ministerstvo životního prostředí-Kompenzace ztrát obcím na území NP 
4116 139 982 139 982 Dotace Úřadu práce 

 
 
 
 



 
 
Poskytnuté prostředky:            (v Kč) 

Položka Poskytnuto Vyčerpáno Popis 

5229 6 050 6 050 Regionální sdružení Šumava - provoz GPS 
 

5229 1 425 1 425 Mikroregion Šumava-podíl v projektu TWIII 
 

5229 2 221 2 221 Mikroregion Šumava-podíl v projektu TWIII 
 

5229 1 000 1 000 Mikroregion Šumava-členský příspěvek 
 

5213 50 000 50 000 příspěvek na provoz Zelených autobusů 
 

5229 5 813 5813 Mikroregion Šumava-podíl v projektu Marketingová strategie a propagace Šumavy 
 

5192 2 000 2 000 R-TEAM zajištění plavecko běžeckého poháru 
 

5229 2 000 2 000 příspěvek na dotisk publikace 
 

5331 450 000 450 000 ZŠ a MŠ Srní 
 

5193 10 080 10 080 Plzeňský kraj-příspěvek na dopravní obslužnost 
 

5192 500 500 Římsko-katolická farnost-příspěvek na el.energii 
 

5222 2 000 2 000 SDH-příspěvek na hasičský bál 
  

 
 
 
4.Hospoda ření  organizací z řízených obcí 
(v tis.K č) 
 
příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Srní 
 

náklady    2 567 
výnosy    2 613 
hospodářský výsledek-zisk      46 

 
 
 
 
založené právnické osoby 
 
ATC Antýgl s.r.o.     náklady       372 
      výnosy         16 
      Hospodářský výsledek-ztráta -  356 
 
 
Technické služby obce Srní s.r.o.   náklady       412 
      výnosy       633 
      hospodářský výsledek-zisk    221   
 
 
 
 
 
 
5.Tvorba a použití fond ů (v tis.K č) 
 
 

Fond Stav k 1.1. Tvorba použití Stav k 31.12 

Fond obnovy vodohospodářského 
majetku 

50  0  0  50  

 
 
6. Závěr ze zprávy o výsledku p řezkoumání: 
 
Přezkoumání hospodaření ÚSC Srní se uskutečnilo 25.5.2016 – 7.6.2016  na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 
 
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 31.12.2015 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: 1.Územní celek nevykázal odděleně údaje o hospodářské činnosti ve výkazu zisků a ztrát a ve svém účetnictví 
v rozporu s § 5 odst. 2 vyhlášky 410/2009 Sb. a ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 
 
 
Opatření: Od 1.1.2016 je již tato činnost vedena odděleně a  vykazována jako hospodářská. 
 
Nedostatek: 2. Územní celek v rozporu s § 85 písm.c zákona 128/2000 Sb. o obcích a § 10 odst.3  c)1  zákona 420/2004 poskytlo 
finanční zápůjčky obchodním společnostem, ve kterých je 100% společníkem bez schválení obecním zastupitelstvem. 
  
Opatření: Případné budoucí platby za společnosti Autocamping Antýgl s.r.o. a Technické služby obce Srní s.r.o. budou vždy 
předem schváleny zastupitelstvem obce. 
 
B/ OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2015. Dále pak schvaluje výsledek hospodaření výsledek s tím, že rozhoduje o jeho převodu 
na účet 432-Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 
 
 
vyvěšeno: 14.6.2016 
 
sejmuto:   …………………... 
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
 


