
Komentář k závěrečnému účtu obce za rok 2016 
( § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
platných předpisů) 

 
Rozpočet obce Dlouhá Ves na rok 2016 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími financování obcí. 
Rozpočet na rok 2016 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 15. 12. 2015 pod číslem 
usnesení 103 jako přebytkový 
Bylo provedeno deset změn rozpočtu, jednotlivé změny byly schvalovány obecním 
zastupitelstvem. 
 
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operací v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu 
v Dlouhé Vsi ( výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení a 
nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou rozepsány a 
odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu. 
 
 
 
 
 2)  Hospodářská činnost obce  
Hospodářská činnost obce se sleduje mimo rozpočet obce na nákladových a výnosových 
účtech. Obec Dlouhá Ves v roce 2016 provozovala hospodářskou činnost – ATC Nové 
Městečko. Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám. Náklady celkem činily 
688.463,66 Kč, výnosy celkem 1 518.948,88 Kč. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti 
k 31. 12. 2016 ( po zdanění) činil 830.485,22,- Kč. Údaje o výnosech a nákladech jsou 
k nahlédnutí na obecním úřadu ( Výkaz zisku a ztráty). 
 

3) Stav účelových fondů a finančních aktivit  
Obec Dlouhá Ves nemá účelové fondy ani jiné finanční aktivity. 
 
 

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí 
Roční účetní závěrky zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných 
výkazů jsou založeny na obecním úřadu u účetní obce.  
 
Z rozpočtu obce byla v roce 2016 převedena na příspěvkovou organizaci Základní a mateřská 
škola Dlouhá Ves částka ve výši 700.000,- Kč, jedná se o neinvestiční příspěvek. Výsledek 
hospodaření za hlavní činnost činí 60.157,- Kč a hospodářskou činnost činí 33.894,13 Kč. 
Příspěvková organizace požádala o schválení převodu výsledku hospodaření za hlavní i 
hospodářskou činnost za rok 2016 v částce 94.051,13 Kč, a to do fondu rezerv 47 051,13 Kč a 
do fondu odměn 47. 000,- Kč. OZ bude dne 30. 5. 2017 schvalovat  převod výsledku 
hospodaření za hlavní i hospodářskou činnost ZŠ a MŠ Dlouhá Ves. 
 
 
 
 Rezervní fond 

v tis. Kč 
Fond odměn 
v tis. Kč 

Fond reprodukce  
majetku v tis. Kč 

Výsledek 
v tis. Kč  

Základní škola   83,852     4,074       88,766   176,68 



 
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 

úrovně 
Transfery přijaté do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 1 048 212,- Kč. Rozpis přijatých 
transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně 
vyúčtovány. 
 
Poskyt. účel ÚZ položka rozpočet čerpání % 
KÚPK výkon stát.správy     4112     151.100     151.100     100 
ÚP KT VPP 13013    4116     907.586     907.586     100  
KÚPK Dechový festival     4122       10.000       10.000     100 
MMR Kaplička-Annín 17928    4216     239.028     239.028     100 
KÚPK JSDHO-

zásahy,školení 
14004    4116         5.975        3575      59,8 

KÚPK Volby do 
zastup.krajů 

98193    4111       22.000      17.568          79,9 

KÚPK Opěrná zeď v 
Bohdašicích 

    4122       70.000      70.000     100 

KÚPK Oprava místních 
komunikací 

     4122     400.000    400.000     100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku 10. 5. 2017 
 
Sejmuto:………………………….. 
 
 
 
 
Vyvěšeno na elektronickou úřední desku 10. 5 2017 
 
Sejmuto: ………………………………. 
 


