Závěrečný účet obce Stradonice za rok 2015
/ zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění
pozdějších předpisů/.

Údaje o obci:
Adresa:
IČ
:
Tel. fax:
e-mail:
Peněžní ústav:

Obec Stradonice, sídlem Stradonice č.p. 11, 273 71
00875503
312 591 243
obec.stradonice@seznam.cz
ČS Slaný, č.účtu: 0388161379/0800
ČNB Praha, č. účtu: 94 - 5415141/0710

Počet obyvatel k 31.12.2015
126
Počet členů zastupitelstva
7
V roce 2015 pracoval finanční a kontrolní výbor dle zápisů o činnosti.
Počet veřejných zasedání celkem 11
Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2015:
Byla vydána Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem s
účinností od 5.3. 2015

Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracovávána firmou
TRIADA spol. s.r.o.Praha

1.Počátečný stav na běžném účtě k 1.1. 2015
Konečný stav běžného účtu k 31.12.2015
Počáteční stav na účtě ČNB
k 1.1. 2015
Konečný stav na účtě ČNB k 31.12.2015

1.741.918,42 Kč
1.939.591,36 Kč
153.565,41
207.826,21

Kč
Kč

2. Stav přijatých nesplacených úvěrů
- přijaté
- stav k 31.12.2015

3. Přílohy:

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015
Finanční vypořádání dotací za rok 2015
Hospodaření obce Stradonice za rok 2015
Rozvaha a výkaz zisku a ztrát za rok 2015

0
0

-2Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace
poskytnuté:
Poskytovatel:

účel:

položka:

rozpočet:

skutečnost:

KUSK
MPSV

Glob. dotace
4112
54.400,-54.400,-Dotace ÚP
4116
24.000,-24.400,-(veřejně prospěšné účely-zaměstnanci)
………………………………………………………………………………………………….
Celkem:

78.400,-- Kč

78.400,-- Kč

V roce 2015 Obec Stradonice poskytla tyto neinvestiční příspěvky:
Základní škola Zlonice
10.000,-- Kč
SDH Zlonice
7.500,-- Kč
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
1.000,-- Kč
Finanční dar byl poskytnut:
Babybox s r.o.

2.000,-- Kč

V roce 2015 nebyla započata žádná investiční akce.
Rozpočtové hospodaření:
Vyrovnaný rozpočet obce Stradonice na rok 2016 zastupitelstvo schválilo na svém zasedání
dne 22.12.2015 v částce na straně příjmů a výdajů ve výši 1.567.900,-- Kč. Během roku
zastupitelstvo schválilo postupně 9 rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na
straně příjmů i výdajů.
Majetek obce – inventarizace:
Fyzická inventura:
Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2015 na základě vyhlášeni inventarizace
starostou obce. Inventarizace majetku proběhla ve dnech 15.12. 2015 až do 10.1. 2016.
Dle zařazovacích protokolů byl pořízen tento majetek:
Zařazení drobného hmotného majetku:
Kancelářský nábytek v hodnotě 44 tis. Kč.
Stoly a židle do zasedací místnosti v hodnotě 20.570,-- Kč.
Venkovní vánoční osvětlení v hodnotě 26.055,-- Kč

-3Dokladová inventura:
Závazky z předpisu mezd za 12/2015 – čisté mzdy ve výši 40.159,-- Kč.
Odvody zdravotního a sociálního pojištění ve výši 15.918,-- Kč.
Odvod daně z mezd ve výši 3.765,-- Kč.
Dlouhodobé pohledávky ve výši 58.200,-- Kč (splátky půjčky).
Inventarizační zpráva o výsledku fyzické a dokladové inventury obce Stradonice byla předána
ke schválení dne 10.6. 2016.
Vyjádření inventarizační komise :
nebyly shledány inventurní rozdíly, ani přebytky ani manka
bez připomínek k dodržování stanovených postupů k vedení evidence majetku
nebyla uložena opatření k odstranění nedostatků.

Přezkoumání hospodaření obce:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly provedl kontrolu hospodaření
obce Stradonice dne 2 6. 2016 se závěrem, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Zpráva o výsledku této kontroly je nedílnou součástí závěrečného účtu.
Finanční výkaz FIN2-12 k 31. 12. 2015 a účetní výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha
k 31. 12. 2015 jsou dálkově přístupné na stránkách Ministerstva financí,
http://monitor.statnipokladna.cz/2015

Zpracovala: Dominika Patčová, účetní

Návrh závěrečného účtu Obce Stradonice za rok 2015 byl zveřejněn na pevné i elektronické
úřední desce Obce Stradonice v době od 4.6. 2016 do 21.6. 2016.

Ve Stradonicích dne : 3.6. 2016
Schváleno ZO dne: 21.6. 2016
Za obec Stradonice:
Ivana Prokopová - starostka

