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1. Rozpočet, rozpočtová opatření, inventarizační zpráva, příjmy a
výdaje,stavy na bankovních účtech, finanční a majetkové výkazy
Návrh rozpočtu na r. 2014 byl vyvěšen 14.11.2013 na úřední desce, na schůzi ZO dne
11.12.2013 byl rozpočet projednán a schválen jako přebytkový se splátkou úvěru.
Rozpočtový výhled na roky 2014-17 byl projednán a schválen 11.12.2013.
Rozpočtový výhled, schválený rozpočet jsou přiloženy. Rozpis rozpočtu proveden dne
14.12.2013.
Podrobné informace a vysvětlení na Obecním úřadě v úředních hodinách.
Rozpočtová opatření-bylo přijato celkem 8 rozp. opatření, která byla projednána a schválena
ZO ve dnech: 19.2.,,19.3.,28.5.,25.6.,23.7.,3.9.,9.10.,17.12.2014.
Podrobné informace a vysvětlení na Obecním úřadě v úředních hodinách.
V měsíci lednu byla doplacena částka úvěru u ČS ve výši 1.446.070,- Kč.
Inventarizační zpráva-inventurní soupisy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Dne 17.12.2014 ZO sestavilo plán inventur dle vnitřní směrnice obce Vyžlovka a jmenovalo
inventarizační komisi.
Inventura majetku a závazků obce byla provedena k datu 31.12.2014.
Nebyly zjištěny žádné přebytky a manka.
Závazky k 31.12.2014:
Závazky z neuhrazených faktur ve výši 221.351,- Kč , závazky za zaměstnance ve výši (mzdy
za prosinec 2014 ve výši 93.436,- Kč, zúčtování s inst. soc. zabezpečení ve výši 16.122,- Kč,
zúčt. s inst. zdr. pojištění ve výši 15.310,-Kč, daně na účtu 342 ve výši 19.723,- Kč a zálohy el.
energie dohadná položka 389 ve výši 110.560,- Kč.
Pohledávky k 31.12.2014:
zálohy na el. energii u firmy ČEZ dle platné smlouvy(tyto zálohy jsou zúčtovány v r. 2015 a
proúčtovány v účetnictví obce ve stejném roce) ve výši 167.480,- Kč
pohledávka za firmou Sagit, Ostrava ve výši 51,- Kč-přebytek předplatného za dodání ÚZ a za
firmou Moraviapress, Břeclav ve výši 1.349,- Kč vratka za Sbírky zákonů.
Další pohledávky byly za fyzickými osobami ve výši 1.978,- Kč , jednalo se o poplatek za
komunální odpad a neuhrazené faktury ve výši 29.801,50- Kč. Pohledávka za finančním
úřadem(vratka DPH) ve výši 12.538,- Kč. Dlouhodobá pohledávka na účtu 469 ve výši
5.424,-Kč.
V účetnictví byly částky odpisů majetku proúčtovány jako tzv. oprávky, kterými se snižuje
účetní hodnota majetku a současně vstupují do nákladů účetní jednotky. Účetní doklady jsou
k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.
Stavy na bankovních účtech k 31.12.2014:
běžný účet Komerční banka :
10.905.996,40 Kč
běžný účet Česká spořitelna :
43.734,30 Kč
běžný účet Česká národní banka:
261.893,18 Kč
pokladna
:
442,- Kč
Při inventarizaci majetku byl vyřazen a zařazen DHM ,DDHM a DDNM.
Vyřazovací a zařazovací protokoly majetku jsou k dispozici na Obecním úřadě v úředních
hodinách a jsou součástí Inventarizační zprávy.
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Příjmy a výdaje za rok 2014 představují pohyb na účtu v daném roce.
příjmy celkem : 24.965.797,20 Kč
výdaje celkem : 14.440.787,19 Kč
Náklady a výnosy zobrazené ve Výkazu zisku a ztrát jsou skutečně realizované výnosy
a náklady bez ohledu, zda byly skutečně zaplaceny, proto se liší od příjmů a výdajů.
Jedná se například o odpisy, opravné položky k pohledávkám, účetní rezervy apod..
náklady celkem : 9.045.022, 06 Kč
výnosy celkem : 25.157.415,25 Kč
hospodářský výsledek : 16.112.393,19

Výkazy finanční a majetkové-Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztrát, Fin2-12 M jsou
k nahlédnutí a vysvětlení na Obecním úřadě v úředních hodinách.

3

2. Finanční vypořádání se státním rozpočtem
Na účet obce byla převedena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 112.900-, Kč
na výkon veřejné správy.
Na účet obce byla převedena neinvestiční dotace ve výši 18.800,- Kč- na nutné výdaje
v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí a dále dotace na volby do Evropského
parlamentu ve výši 22.027,- Kč.
Dotace byly použity na výdaje spojené s volbami.
Uvedené dotace byly řádně vyúčtovány a zkontrolovány při přezkoumání hospodaření
za r.2014.

Podíly pohledávek dle § 10 odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,21 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
1,55 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
0,00 %
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3. Nakládání s majetkem obce-pronájmy, prodeje, koupě, atd.
Pronájmy:
Obec pronajala nebytový prostor v nebytový prostor v areálu koupaliště na dobu od 1.5.2014
do 30. 9.2014.
Byl schválen pronájem sportoviště v areálu koupaliště na dobu jednoho roku s možností
prodloužení stávající smlouvy.
Byla uzavřena, po provedeném výběrovém řízení, smlouva na pronájem prodejny potravin
na návsi na dobu určitou do 30. 9.2016 s právem na prodloužení stávající smlouvy, a sice 6
krát vždy na 2 roky. Došlo ke změně nájemní smlouvy s firmou T Mobile Czech Republic a.s.,
důvodem bylo snížení nájmu za pozemek o 5 % původní ceny.
Nakládání s majetkem obce:
Na majetkových účtech- bylo prodáno 8 pozemků v lokalitě Na Splachu. Obec koupila
pozemek č. k. 387/9, jedná se o pozemek pod částí terasy na koupališti.
Tyto změny jsou doloženy vyřazovacími a zařazovacími protokoly. Pozemky s věcnými
břemeny jsou v seznamech označeny.
Podrobné seznamy obecních pozemků jsou k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.
V průběhu roku 2014 obec koupila a vyřadila DNHM a DHM, vše je doloženo vyřazovacími
a zařazovacími protokoly. Na účtech 021 stavby došlo k zařazení především inženýrských sítí
v lokalitě Na Splachu.

Podrobné informace jsou uvedeny v Příloze k inventarizaci a jsou k dispozici na Obecním
úřadu v úředních hodinách.
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4. Zpráva o přezkoumání hospodaření Krajským úřadem
Přezkoumání hospodaření za r. 2014 bylo provedeno kontrolním odborem krajského
úřadu Středočeského kraje ve dnech 31. 10.2014 a 10. 4.2015. Krajský úřad Středočeského
kraje provádí přezkoumání výběrovým způsobem, seznam přezkoumávaných písemností a
dokladů je uveden ve zprávě.
Zpráva o výsledku přezkoumání je k dispozici na obecním úřadě v úředních hodinách.
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c) zákona o přezkoumávání hospodaření ÚSC.
ZO projednalo tuto zprávu dne 15. 4.2015 a přijalo nápravná opatření, tak aby nedocházelo
k podobným pochybením.
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5. Připomínky a vyjádření občanů
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně na adrese Obecního úřadu,
popř. na e-mailové adrese: obec.vyzlovka@quick.cz, nebo vhozením do schránky na budově
Obecního úřadu. Ústně v úředních hodinách na Obecním úřadě, nebo na zasedání
zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.
Termín schůze bude vyvěšen na úřední desce.

Lhůta pro podání připomínek je 15 dnů od data zveřejnění návrhu závěrečného účtu.
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6.Závěr-vyjádření zastupitelstva obce Vyžlovka

Závěrečný účet obce Vyžlovka byl projednán na schůzi ZO dne ………….
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