
Obec Uzeničky 

Závěrečný účet 2016 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem 

a o dalších finančních operacích 

- jsou součástí přiložených výkazů – příloha č. 1 a 2. 

Rozpočet na rok 2016 byl schválen jako vyrovnaný (příjmy = výdaje =  2 048 tis. Kč). V průběhu roku byly schváleny 

rozpočtové změny, které navýšili příjmy na 2 264 tis. a výdaje na 2223 tis. Kč. Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 

98 % při výši  2 228 158,51 Kč, upravený rozpočet výdajů byl čerpán na 36 % při výši 804 915,10 Kč. Bylo dosaženo 

kladného salda ve výši 1 423 243,41 Kč. Zůstatek peněžních prostředků na účtech obce se zvýšil k  31.12.2016 na 

7 189 852,08 Kč. 

Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby 
Třída    Schválený rozpočet Rozpočet po změnách  Skutečnost 

Třída 1 – Daňové příjmy 1 809 507,00 Kč 2 034 984,00 Kč  2 024 567,09 Kč 
Třída 2 – Nedaňové příjmy 184 730,00 Kč  152 330,00 Kč   126 591,42 Kč 
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 Kč   0,00 Kč    0,00 Kč 
Třída 4 – Přijaté transfery 54 400,00 Kč  77 000,00 Kč   77 000,00 Kč 
Třída 5 – Běžné výdaje  1 978 274,00 Kč 2 193 951,00 Kč  804 915,10 Kč 
Třída 6 – Kapitálové výdaje 30 000,00 Kč  30 000,00 Kč   0 Kč 
 
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a 

jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob 

Dotace na výkon státní správy činila v loňském roce 55 000 Kč. Dále obec dostala dotaci ve výši 22 000,- Kč na volby do 

Poslanecké směnovny.  

Obec uhradila Městu Blatná 2 400 Kč za děti v MŠ a 1 200 Kč za silniční úřad. Obec zaplatila Svazku obcí Blatenska 

členský příspěvek ve výši 4 025 Kč. Do Sdružení měst a obcí okresu Strakonice zaplatila členský příspěvek 500 Kč.  

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při projednávání v orgánech územního 

samosprávného celku a svazku obcí. 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Jihočeského kraje ve dnech 22.8.2016 a 27.4.2017.  

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď 

písemně do 25.6.2017 nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu 

projednáván. 

Přílohy: 

1. Zpráva závěrečného účtu za rok 2016 

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 

Úplné znění návrhu závěrečného účtu je k nahlédnutí na OÚ a zveřejňuje se na elektronické úřední desce 

 http://obec-uzenicky.cz. 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne  


