
Závěrečný účet za rok 2016  
 
(§ 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů) 
 
dle výkazů FIN 2 – 12 M, Rozvaha, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu,  které jsou přílohou závěrečného účtu 
 
Příjmy celkem               4 653 245,82 Kč 
 
z toho: daňové příjmy               3 051 504,89 Kč 
            nedaňové příjmy vč. kapitálových      986 639,93 Kč 
   přijaté dotace                  335 101,00 Kč           
   z toho: odpočinková místa                       149 000,00 Kč 
               do rozpočtu obce                  55 000,00 Kč 
                        volby do zast. Krajů         14 101,00 Kč 
      přísvěvek-hospodař. v lesích                   7 000,00 Kč 
      oplacení víceúčel. hřiště       110 000,00 Kč 
 
Výdaje celkem                3 903 905,50 Kč 
 
z toho: produkt.činnost-les                  109 063,00 Kč 
            provoz veřejného osvětlení                   77 878,00Kč          
   vodovod – pitná voda         196 636,00 Kč 
            oprava komunikací                     86 723,12 Kč 
   svoz komunálního odpadu                           131 167,00 Kč 
   péče o vzhled obce           55 575,00 Kč 
   požární ochrana                                          39 580,20 Kč 
            pohřebnictví             18 025,00 Kč 
            zastupitelstvo obce          200 928,00 Kč 
   činnost místní správy          470 506,12 Kč 
   víceúčelové hřiště-oprava + tech.zhodnocení   898 381,30 Kč         
            oprava stodoly čp. 50          583 553,00 Kč 
            odpočinková místa vč. zeleně         359 364,82 Kč 
   ostatní-DPH,daně státu a jiné         604524,50  Kč 
            volby do zastupitelstva krajů           14 101,00 Kč  
            kultura-sraz důchodců, MDŹ,jubilea                   57 899,44 Kč 
 
 
Provedeno  finanční vypořádání se státním rozpočtem. Veškeré dotace byly řádně 
vyúčtovány. Náklady na jednotlivé akce jsou řádně doloženy, vyúčtování bylo 
provedeno dle jednotlivých titulů. 
 
      -2- 
Stav běžného účtu k 1. 1. 2016         9 958 166,21 Kč 
Stav běžného účtu k 31. 12. 2016                        12 715 686,53 Kč 



  
 
Výsledek hospodaření      +      768 541,80 Kč 
dle Fin 2-12M, plnění rozpočtu   +   2 757 520,32 Kč 
dle výkazu zisku a ztrát     +   1 880 412,72 Kč 
před zdaněním 
      
Stav majetku v období od 1.1.2016– 31.12.2016 
 
Účet                  stav k 1.1.2016                stav k 31.12.2016 
18 – DDNM                         37 675,40              37 675,40 
19 – ODNM             430 760,00           430 760,00 
21 – Budovy,haly,stavby        6 942 493,50                                    7 738 383,32 
22 –Sam.movité věci                 915 220,50                915 220,50 
28 – DDHM          1 399 478,62         1 480 270,82 
31 – Pozemky          3 187 968,00        3 164 979,00 
32 – Kulturní předměty           14,00           14,00 
69 -  Ostatní fin.majetek              71 200,00             71 200,00 
42 – Nedokončený DHIM         578 103,00             1 161 656,00 
 63- Spořící dluhopisy            2 020 050,00               0,00 
Celkem         15 582 963,02                        15 000 159,02 
 
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 provedl Krajský úřad Kraje Vysočina 
Jihlava, odbor kontroly dne  10. 4. 2017. 
 
Při přezkoumání hospodaření obce Křeč za rok 2016 nebyly zjištěny žádné chyby a 
nedostatky.  
 
Příloha:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křeč za rok 2016. 
 
Zveřejněno:   4. 5.2017 
 
Sejmuto:  19.5. 2017 
 
Projednáno v zastupitelstvu obce:  2. 6. 2017 
Zveřejněno: 5. 6. 2017 

     
     Josef Čamra 

               starosta Obce Křeč      



                                          
Stejnopis č.: (I 

Ö. j.: KUJI 23994/2017 KO 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Křeč 

se sídlem Křeč 95, 394 95 Křeč, löo 00248479 za 
rok 2016 

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 03. dubna 2017 podle S 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání byio provedeno dne 10. dubna 
2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s S 4 zákona o 
přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu S 12 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 10. 
dubna 2017. 

Místo provedení přezkoumání: 

Přezkoumání vykonal: 

Obec Křeč 

Křeč 95 

394 95 Křeč 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 

pověření číslo: 20165084142_6 
Jaroslav Pachr 

Podklady předložili: 

Josef Čamra - 

starosta 

Marie Petrů - účetní 

Předmět přezkoumání: 
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v S 2 odst. 1 a 2 zákona o 
přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým 
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu 
přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních 
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 

A. Výsledek přezkoumání 
Při přezkoumání hospodaření obce Křeč nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

tel.: 564 602 707, fax: 564 602 434, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz 
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu 



B. Písemnosti využité při přezkoumání 
Při přezkoumání hospodaření obce Křeč byly využity následující písemnosti: 

Rozpočtový výhled - na období let 2016 až 2019 přijat zastupitelstvem dne 22.12.2015 a na 
období 2017 až 2020 dne 22.12.2016 

Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2016 přijata zastupitelstvem dne 22.12.2015  
Návrh rozpočtu - pro rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 09.02. 

do 24.02.216 
Schválený rozpočet - na rok 2016 ze dne 25.02.2016 
Rozpočtová opatření - starostou obce schváleno rozpočtové opatření č. 1 dne 31.03., 
č. 2 dne 29.04., č 3 dne 30.06., č. 4 dne 31.08., č. 5 dne 30.09., č. 6 dne 31.10., č. 7 dne 
30.11. a č. 8 dne 31.12.2016 

Závěrečný účet - za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem bez výhrad dne 
25.02.2016, návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 09.02. 
do 24.02.2016 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016 
Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016 
Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2016 
Účtový rozvrh - platný pro rok 2016 
Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2016 
Účetní deník - za prosinec 2016 
Kniha došlých faktur - za období roku 2016 (01 -155) 
Kniha odeslaných faktur - za období roku 2016 (01 - 12) 
Faktura - č. 100094 ze dne 02.06.2016 na 360.746 Kč za opravu oplocení hřiště - úhrada dne 

14.06.2016, výpis ČS 06 
Bankovní výpisy - za prosinec 2016 (ČS č. 012, ČNB č. 16 - 17) 
Účetní doklad - za prosinec 2016 (205 - 236) 
Pokladní kniha - za prosinec 2016 
Pokladní doklady - za prosinec 2016 (77 - 92) 
Evidence poplatků - seznamy plátců na rok 2016 (psi, odpady, vodné a stočné) 
Evidence majetku - vedena v PC a inventárních knihách 
Inventurní soupisy majetku a závazků - plán inventur ze dne 11 .10.2016, inventurní soupisy 

vyhotoveny ke dni 31.12.2016, inventarizační zpráva ze dne 24.01.2017 
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2016 
Zřizovací listina organizační složky - jednotka SDH 
Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem•dne 07.11.2014 
Smlouvy o převodu majetku - smlouva o prodeji pozemku s právní účinností ke dni 

18.11.2016 
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr prodeje pozemku zveřejněn na úřední 

desce i elektronicky od 06.09. do 22.09.2016 - zastupitelstvem prodej schválen dne 
23.09.2016 

Smlouva o věcném břemeni - smlouva č. JH-014330031634 ze dne 22.06.2016 s právní 
účinností ke dni 22.09.2016 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva ZZ01488.0352 ze dne 
29.09.2016 0 poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny na akci 
"Oprava oplocení víceúčelového sportovního hřiště” - žádost o dotaci ze dne 03.02.2016, 
závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 1 1 . 1 1.2016 



Dohody o provedení práce - ze dne 04.01.2016 na úklid v budově čp. 95 a na vedení 
účetnictví obce, ze dne 01.07.2016 na údržbu zeleně v obci, ze dne 01 .10.2016 na úklid 
volební místnosti a na přípravu a roznos volebních lístků 

Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016 vč. doplnění směrnice o vedení účetnictví 
schváleného zastupitelstvem dne 14.04.2016 

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 22.12.2015; ze dne 25,02., 14,04., 
30.06., 23.09., 23.11. a 22.12.2016 

Schválení účetní závěrky obce za rok 2015 zastupitelstvem dne 25.02.2016 
Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru ze dne 25.02., 30,06. a 2212.2016 

C. Plnění opatření přiiatých k nápravě chyb a nedostatků 
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny. 

Při dílčím přezkoumání za rok 2016: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2016 
nebylo provedeno. 

D. Závěr 

Při přezkoumání hospodaření obce Křeč za rok 2016 

nebyly zj ištěny chyby a nedostatky. 

Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

Ill. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

 Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele 

 



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křeč za rok 2016 byla sepsána v Křeči 
dne 10. dubna 2017 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
KRAJE  

 kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání 

Územní celek má na základě S 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo 
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy. 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí 
lhůty stanovené v S 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání 
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem 
vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením S 11 zákona o 
přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Křeč s tím, že se 
vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle S 7 písm. c) zákona o 
přezkoumávání hospodaření dne 10. dubna 2017. 

Josef Čamra 

Za Krajský úřad Kraje Vysočina 

Jaroslav Pachr 

VYSOČINA 

Odbor kontroly 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

starosta podpis  starosty 



Rozdělovník: 

Stejnopis  Počet 

výtisků 

Předáno 

Převzal 

1 1x Obec Křeč Josef Čamra 

2 Ix 
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly 

 
 


