
           Závěrečný účet městyse Malešov za rok 2015

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů, dle § 17 schválilo zastupitelstvo městyse Malešov dne 9.5.2016
závěrečný účet a celoroční hospodaření městyse Malešov za rok 2015 s výrokem bez
výhrad (usnesení ze ZM č. 2/2016).

 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Plnění k 31.12.2015

Daňové příjmy      10,352.000,-     12,505.090,-    12,505.335,89

Nedaňové příjmy         286.160,-          713.700,54         533.547,15

Kapitálové příjmy                   0           587.940,-         572.140,-

Přijaté transfery        3,140.000,-        3,636.128,80      3,636.128,80

Příjmy celkem      13,778.160,-      17,442.859,34    17,247.151,84

Běžné výdaje        7,680.600,-      10,953.001,-      8,313.093,61

Kapitálové výdaje        6,745.000,-        6,511.885,-      5,905.640,-

Výdaje celkem      14,425.600,-      17,464.886,-    14,218.733,61

Splátka jistiny AVE          44.600,-           44.600,-

Saldo:příjmy-výdaje       -647.440,-           - 22.026,66      3,028.418,23

Podrobný rozpis přijatých transferů v roce 2015
ÚZ název  Kč

13013, 13101, 13234 Úřad práce VPP               513.898,- Kč
15370,15838,90001,90877 ZŠ zateplení a výměna zdroje              2,318.194,80 Kč
34054 Program regenerace MPZ a MPR              655.000,- Kč
14004 SDH Malešov, dotace na PHM                 3.736,- Kč
bez ÚZ – položka 4112 Dotace od kraje - globálka              145.300,- Kč
Celkem            3,636.128,80 Kč
Použito v r 2015            3,636.128,80 Kč

Všechny dotace byly v roce 2015 v plném rozsahu vyčerpány.

Rozpočet na rok 2015 byl schválen na zasedání zastupitelstva  dne 17.12.2014.
Rozpočet městyse byl v průběhu roku 2015 upravován celkem 8 x v příjmové i výdajové části
hlavně z důvodu přijatých všech dotací a neočekávaných výdajů i příjmů.

Úpravy rozpočtu :
rozpočtové opatření č. 1 – schváleno ZM dne 26.1.2015      (usnesení ZM č. 1/2015)
rozpočtové opatření č. 2 – schváleno ZM dne 2.3.2015        (usnesení ZM č. 2/2015)
rozpočtové opatření č. 3 – schváleno ZM dne 22.4.2015      (usnesení ZM č. 3/2015) 
rozpočtové opatření č. 4 – schváleno ZM dne 1.6.2015        (usnesení ZM č. 4/2015)
rozpočtové opatření č. 5 - schváleno ZM dne 19.8.2015       (usnesení ZM č. 5/2015)
rozpočtové opatření č. 6 - schváleno ZM dne 21.10.2015     (usnesení ZM č. 6/2015)
rozpočtové opatření č. 7 - schváleno ZM dne 17.12.2015     (usnesení ZM č. 7/2015)



rozpočtové opatření č. 8 – schválil starosta na základě pověření ZM k 31.12.2015

Příjmy po úpravách rozpočtu byly splněny na 98,88 % a výdaje na 81,41 %.

Investiční akce  v roce 2015                                                 
Název  Kč

Chmelnice - dopravní infrastruktura                                401.971,- Kč
ZŠ zateplení budovy                             5,351.005,- Kč
VO k Poličanům, 7 svb.                               149.314,- Kč
Nákup pozemků - části komunikaci Týniště a Malešov                                   3.350,- Kč
Celkem DHM                             5,905.640,- Kč

 
Neinvestiční akce v roce 2015                                                      

Název  Kč
Opravy místních komunikací-výtluky 86.134,-   Kč
Oprava autobusové zastávky Týniště                                  30.712,- Kč
Oprava dešťových kanalizací                              185.562,- Kč
Oprava rozvodů ve škole                              191.093,- Kč
Opravy místního rozhlasu                                13.269,- Kč
Opravy veřejného osvětlení                               45.306,- Kč
Oprava věžních hodin a oprava čerpadla ve studni                                  30.250,- Kč
Celkem neinvestiční akce                                582.326,- Kč

Stav aktiv a pasiv městyse :
Přílohou závěrečného účtu je rozvaha organizace. Tato je uložena na Úřadu městyse Malešov 
– možnost k nahlédnutí.
Úhrn aktiv k 31.12.2015  –   70,922.779,87 Kč
Úhrn pasiv k 31.12.2015  –  70,922.779,87 Kč
Součástí závěrečného účtu městyse je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse, kde jsou
uvedeny příjmy i výdaje, tak jak byly plněny a čerpány dle jednotlivých paragrafů a položek,
rozvaha včetně přílohy (stav majetku, závazků a pohledávek městyse).
Dále je součástí závěrečného účtu obce „Výkaz zisku a ztrát“, „Rozvaha a příloha“ a přehled
o výsledku hospodaření s návrhem rozdělení zisku Základní školy a Mateřské školy Malešov
do fondů.
Tyto výkazy jsou uloženy na Úřadě městyse Malešov a jsou k nahlédnutí občanům.

Zůstatek na BÚ České spořitelny k 31.12.2015 činí               9,669.354,71 Kč
Zůstatek na účtu České národní banky 31.12.2015 činí       1,922.926,52 Kč
Termínovaný vklad dlouhodobý k 31.12.2015 činí                 2,070.905,51 Kč

Účet 311 - odběratelé (nezaplacené nájemné z kempu Malešov)  celkem 60.000,- Kč  
Účet 331 - závazky vůči zaměstnancům činí 147.661,-Kč
Účet 336 - závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 52.357,-Kč 
Účet 342 - ostatní přímé daně činí 14.044,-Kč 
Účet 378 - jiné závazky činí 1.563,- Kč (zákonné pojištění obce za IV Q/2015)
Účet 315 -ostatní pohledávky (poplatky-odpad a psi) činí k 31.12.2015 celkem 53.529,05 Kč
Účet 383 -  výdaje příštích období - faktury,  které došly v roce 2016 s datem zdanitelného
plnění  31.12.2015 – DF č. 1,2,3/2016…….celkem 2.688,23 Kč 



Účet 388 – dohadné účty aktivní  (příjem úroků z termínovaného vkladu, příjem z recyklace
odpadů od EKO-KOM za IV Q/2015 činí celkem 114.345,- Kč
Účet 389 – dohadné účty pasivní (spotřeba elektrické energie a vodného a stočného  ve výši
záloh) činí celkem 120.110,- Kč.
Městys Malešov obdržel finanční jistinu od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve
výši  446.000,-  Kč dne 23.12.2005.  V roce  2007 byla  první  splátka  ve  výši  44.600,-  Kč.
Zůstatek  účtu k 31.12.2015 – 459 10 činí 44.600,- Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městysem
Městys je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace : 
Základní škola a Mateřská škola Malešov, okres Kutná Hora.
Z rozpočtu městyse jí byl v roce 2015 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1,500.000,-Kč,
který byl v plné výši vyčerpán. ZŠ a MŠ vykazuje z  hospodářské činnosti k 31.12.2015 zisk
ve  výši  49.762,-Kč.  Zisk  z hospodářské  činnosti  bude  přidělen  do  rezervního  fondu
(schváleno ZM dne 22.2.2016, viz usnesení č. 1/2016).

Finanční a kontrolní výbor
Finanční  výbor se podílel  na přípravě rozpočtu na rok 2016, který byl  poté předložen ke
schválení zastupitelstvu městyse Malešov.
Kontrolní  výbor  provedl  kontrolu  usnesení  ze  ZM č.  6/2015 ze  dne  21.10.2015,  bod 2)-
správnost  odepsaného  vodovodu.  Kontrolní  výbor  konstatoval,  že  odepsaný  vodovod  v
pořizovací hodnotě 5,898.063,20 Kč souhlasí se soupisem majetku dle "Prohlášení vkladatele
o vložení do obchodní společnosti VHS Kutná Hora" ze dne 5.4.2006.

Přezkoumání hospodaření za rok 2015 a účetní závěrka za rok 2015
Přezkum hospodaření městyse Malešov za rok 2015 provedla dne 24.2.2016 auditorská firma
AUDIT  OBCE,  osvědčení  KAČR č.  431  se  sídlem  Klatovská  371,  Příbram,  zastoupená
jednatelem ing. Janem Svobodou s tímto výsledkem. Při přezkoumání hospodaření městyse
Malešov za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Účetní závěrka městyse Malešov bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva.
Zároveň tato firma provedla kontrolu hospodaření  ZŠ a MŠ Malešov za rok 2015 s tímto
výsledkem. V účetnictví organizace nebyly zjištěny nedostatky. V roce 2015 k datu kontroly
probíhalo hospodaření ve všech významných ohledech správně,  náklady jsou vynakládány
účelně a v souladu s jejím posláním. Účetnictví  za rok 2015 bylo doloženo inventurou ve
všech položkách rozvahy v souladu s platnými předpisy.
Účetní  závěrka  ZŠ  a  MŠ  Malešov  za  rok  2015  bude  projednána  na  příštím  zasedání
zastupitelstva.

Cílem  přezkoumání  hospodaření  je informovat zastupitelstvo městyse a občany městyse o
úrovni hospodaření s majetkem městyse,  plnění rozpočtových potřeb městyse  a o finanční
situaci  městyse.

Vyvěšeno na úřední desce dne :     4.3. 2016

Sejmuto z úřední desky dne  :  31.3.2016

Za Úřad městyse Malešov 
  František Bláha, starosta




