
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VOLENICE
ZA ROK 2014

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zveřejňuje OBEC VOLENICE návrh na závěrečný účet obce za rok 2014.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za kalendářní  rok 2014 (výkaz FIN 2 - 12 M)

PŘÍJMY schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy 0,00
přijaté dotace
příjmy celkem

VÝDAJE  
běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem

FINANCOVÁNÍ
změna na bank.účtech 0,0
půjčené prostředky 0,0
splátky půjčených prostř.

financování celkem

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na OÚ
(příloha č. 1 -  výkaz FIN 2 - 12, příloha č. 2 - rozbor čerpání příjmů a výdajů)

2) Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen dne 30.12.2013 na zasedání číslo 7/2013. Rozpočet byl 
schválen jako přebytkový. Příjmy  6 852 000,- Kč, výdaje  6 702 000,- Kč, financování 150 000,- Kč.

V průběhu roku bylo provedeno 12 rozpočtových opatřeních, kde byly zařazeny nové, nepředvídatelné
příjmy a nové nepředvídatelné výdaje. Rovněž byly provedeny přesuny rozpočtových prostředků 
s ohledem na skutečné výdaje. V rozpočtových změnách byly zohledněny i získané dotace.

Údaje o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a plnění rozpočtu jsou uvedeny v podrobném členění 
ve "Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, 
sestavený k 31.12.2014" (výkaz Fin 2 -12 M), který je přílohou závěrečného účtu.

3) Hospodaření s majetkem obce

K 31.12.2014 byla provedena řádná inventarizace, o které byl proveden zápis. Zjišťěné údaje odpovídají 
výkazu "Rozvaha územně samosprávných celků, sestavená k 31.12.2014, která je součástí závěrečného 
účtu.
(příloha č. 3 - Rozvaha, příloha č. 4 - Zápis z inventarizace)

6 293 000,0 7 452 709,0 7 427 630,87
449 000,0 678 192,0 639 511,52

10 000,0 10 000,0
100 000,0 4 839 388,0 4 839 388,00

6 852 000,0 12 980 289,0 12 906 530,39

6 231 000,0 9 924 475,0 9 102 242,41
471 000,0 8 468 417,0 8 400 889,00

6 702 000,0 18 392 892,0 17 503 131,41

562 603,0 -253 398,98
5 000 000,0 5 000 000,00

-150 000,0 -150 000,0 -150 000,00

-150 000,0 5 412 603,0 4 596 601,02



4) Údaje o hospodaření Obce Volenice v roce 2014

Hospodaření Obce Volenice skončilo se ziskem  630 292,28, hospodářský výsledek podléhající 
dani z příjmu právnických osob byl ve výši 231 540,30 Kč, vypočtená výše daně z příjmu právnických 
osob z tohoto zisku je ve výši 43 890,- Kč.
(příloha č. 5 - Výkaz zisků a ztráty, příloha č. 6 - Příloha účetní závěrky) 

5) Tvorba a použití peněžních fondů
Obec Volenice v roce 2014 neměla sociální fond, fond rozvoje bydlení ani jiný fond.

6) Stav peněžních prostředků na účtech k 31.12.2014

KB Strakonice
ČS Strakonice
ČNB Č.Budějovice
CELKEM

7) Cizí protředky - přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček

ČS a.s. 460.716,- Kč,  akce: Zajištění energ.úspor budovy I.stupně ZŠ Volenice
poslední splátka 20.10.2020

ČS a.s. 5,000.000,- Kč, akce: Zajištění energ.úspor budovy II.stupně a tělocvičny ZŠ
splácen v období 1/2015 - 11/2028 

Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12.   Kč  5,460.716,-

8) Hospodaření příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ Volenice

Výnosy celkem: Kč
z toho příspěvek obce: Kč
Náklady celkem: Kč
Hospodářský výsledek: 0,00 Kč

(příloha č. 7 - účetní výkazy příspěvkové organizace)

9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje
ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.

výsledek dílčích přezkounání: nebyly zjistěny chyby a nedostatky
závěrečné přezkoumání: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 

nedostatků uvedených v § 10 odst.3 písm.c) zákona
č. 420/2004 Sb.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla
           mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

1 038 696,24 Kč
120 981,67 Kč

1 799 785,11 Kč
2 959 463,02 Kč

11 562 569,46
1 200 000,00

11 562 569,46



Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou č.8
k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadě. 

10) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2014

organizace výše příspěvku
SDH Volenice
Svaz tělesně postižených Strakonice
Rafael dětem 800,00
SDH Tažovice
SOSP
Jihočeské centrum pro zdr.post.
MěÚ Strakonice - umístění občana v DD

Poskytnutí všech výše uvedených prostředků schválilo Zastupitelstvo obce Volenice.
Žádná závažná zjištění při všech veřejnosprávních kontrolách učiněna nebyla, všechny poskytnuté
prostředky byly použity účelně a hospodárně.

11) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce.

UZ označení dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč
13234 Úřad práce na VPP 0
13101 Úřad práce na VPP 0
15835 Zajištění en.úspor budovy ZŠ II. 0
90877 Zajištění en.úspor budovy ZŠ II. 0
17048 MMR-pož.nádrž Tažovická Lhota 0

420 Podpora zřízení bezp.prvků na PK 0
14004 Dotace na JSDHO MV ČR 0
98187 Dotace na volby do Senátu a ZO
98348 Dotace na volby do EP

706 Neinv.příspěvek SDH 0
710 Dotace na úroky z úvěru 0
710 Odstr.pov.škod na MK Vojnice 0

CELKEM

Rozdíly z dotací v celkové výši 3912,- Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2015

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.
Příloha č. 9 - tabulky finančního vypořádání dotací 

Další přílohy: příloha č.10 - Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů
                   k návrhu státního závěrečného účtu

15 000,00
2 000,00

6 000,00
29 081,00
2 000,00
6 000,00

441 048 441 048
11 116 11 116

2 264 740 2 264 740
133 220 133 200

1 336 450 1 336 450
48 197 48 197
65 350 65 350
64 000 62 640 1 360
42 000 39 448 2 552
21 000 21 000
36 367 36 367

150 000 150 000
4 613 488 4 609 556 3 912



S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Úřadu obce Volenice
ve dnech

PO 8.00 - 16.00
ST 8.00 - 16.00
PÁ 8.00 - 13.00

Připomínky k závěrečnému účtu a souvisejícím zprávám mohou občané uplatnit písemně do 12.5.2015
nebo na zasedání obecního zastupitelstva dne 12.5.2015, na kterém bude závěrečný účet za rok 2014 
projednán. 

zpracovala:  Eva Zemenová, účetní

Starosta:   Karel Papež

Vyvěšeno: 24.04.2015

Sejmuto: 12.05.2015

Bylo vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách Obce Volenice, dle § 17
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.

Schváleno:



Závěrečný účet obce Volenice za rok 2014, který bude projednán na nejbližším jednání

zastupitelstva obce,  je v plném znění k dispozici a nahlédnutí v kanceláři účetní - budova

OÚ Volenice čp. 3

v sekci úřední deska.

Zde na úřední desce je zveřejněn návrh Závěrečného účtu v užším rozsahu, který 

obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek 

druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku překoumání 

hospodaření obce.

Ve Volenicích 24.4.2015

Zemenová Eva
správce rozpočtu a hlavní účetní 

V elektronické podobě je k dispozici na stránkách obce www.obecvolenice.eud.cz
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