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ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDECHOVICE 

ZA ROK 2014 

(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

platných předpisů) 

 

1)ÚDAJE O PLNĚNÍ  PŘÍJMŮ  A VÝDAJŮ ZA ROK 2014 

(údaje jsou v tis. Kč) 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočtová  

opatření 

Upravený  

rozpočet 

Plnění 

k 31.12. 

2013 

%plnění k  

upravenému  

rozpočtu 

Třída 1 – Daňové příjmy  30.295 - 30.295 34.041,76 112,37 

Třída 2 – Nedaňové 

příjmy 

1.435 -3,1 1.431,9 1.728,25 120,7 

Třída 3 – Kapitálové 

příjmy 

100 665 765 6.290,45 822,28 

Třída 4 – přijaté dotace 111,3 397,9 509,2 509,2 100 

Příjmy celkem 31.941,3 1.059,8 33.001,1 42.569,66 128,99 

Třída 5 – Běžné výdaje 23.470 -438,08 23.031,92 18.033,65 78,3 

Třída 6 – Kapitálové 

výdaje 

18.460 1.497,88 19.957,88 19.606,28 98,24 

Výdaje celkem 41.930 1.059,8 42.989,8 37.639,93 87,56 

Saldo: Příjmy – výdaje -9.988,7 0 -9.988,7 4.929,73 -49,35 

Třída 8 – financování 9.988,7 0 9.988,7 -4.929,73 -49,35 

Přijaté úvěry a půjčky - - - - - 

Splátky úvěrů - - - - - 

Fond rezerv - - - - - 

Fond sociální - - - - - 

Prostředky minulých let viz údaje 

níže 

    

Financování celkem 9.988,7 - 9.988,7 -4.929,73 -49,35 
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Zůstatky účtů                                         stav k 1.1.2014                 stav k 31.12.2014 

č. 4626561/0100 (KB Pardubice)                              37.507.420,68                       42.214.568,77 

č. 94-521561/0710 (ČNB Hradec Králové)              132.594,25                        355.180,09 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném 

členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12)  a 

v příloze č. 2 (Rozpočtové opatření č. 1 - 6) a jsou dostupné dálkovým přístupem na 

www.zdechovice.cz v sekci „úřední deska“ a jsou rovněž k nahlédnutí na obecním 

úřadu v kanceláři č2.  

 

2) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE ZA R. 2014  
 

Obec neprovozuje hospodářskou činnost. 

 

3)ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM A DALŠÍCH 

FINANČNÍCH OPERACÍCH 

Výkaz Rozvaha (Příloha č. 3) a Výkaz zisků a ztráty (Příloha č.4) a příloha účetní 

závěrky (Příloha č.5) jsou dostupné dálkovým přístupem na www.zdechovice.cz 

v sekci „úřední deska“. K nahlédnutí jsou rovněž na obecním úřadu v kanceláři č.2. 

Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu 

významných vlivů na změny stavů. 

INVESTIČNÍ AKCE v r.2014 

V průběhu roku byly dokončeny některé akce, které byly rozpracovány po dobu 

několika předchozích let: 

- ZTV sídliště Ovčín místní komunikace  8.346.121,86 Kč 

- ZTV sídliště Ovčín vodovod 1.902.875,63 Kč 

- ZTV sídliště Ovčín kanalizace 6.537.102,64 Kč 

- ZTV Ovčín plynofikace 1.764.877,18 Kč 

- ZTV Ovčín  veřejné osvětlení 966.023,04 Kč 

- Rekonstrukce rozvodu veřejného osvětlení v areálu zámku 1.334.851,40 Kč 

- Rekonstrukce rozvodů VN a NN v areálu zámku 4.882.631,70 Kč 

http://www.zdechovice.cz/
http://www.zdechovice.cz/
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- Přístavba hasičské stanice ve Zdechovicích 3.386.731,-  Kč (technické 

zhodnocení stávající stavby) 

- Rozšíření VO u čp. 16 ve Zdechovicích 54.724,- Kč 

- Rozšíření rozvodu osvětlení u kontejneru na objemný odpad ve Spytovicích 

132.870,- Kč 

 

V roce 2014  zůstaly rozpracované a dosud nedokončené tyto rozsáhlejší 

investice: 

- Zdechovice – východ prodloužení vodovodu + přípojky 54.000,- Kč, rozšíření 

přípojek kanalizace 22.000,-Kč 

- Obnova stok v areálu zámku 8.076.462,40 Kč 

- Technická revitalizace na p.p.č. 81/31 a 81/34 – vodní plocha v areálu zámku: 

3.466.497,46 Kč 

- Plynofikace Zdechovice 13.386.649,25 Kč 

- Parkoviště u hřbitova 89.154,- Kč 

- Byla provedena úprava dokumentace pro nový obecní úřad v částce 115.030,-Kč  

 

Odkup nemovitostí: 

V roce 2014 byl zakoupen dům čp. 29 s pozemkem st.p.č.13 ve Spytovicích za 

vydraženou částku 240.000,-Kč. Dům je určen k demolici. 

 

Nákup pozemků: 

V roce 2014 byly pořízeny pozemky v celkové hodnotě 237.525,- Kč, největší položka 

je nákup pozemků  od JUDr.J. G. pro stavbu inženýrských sítí v obci  Zdechovice za 

celkovou cenu 235.875,-Kč. 

Prodej pozemků: 

V roce 2014 byly odepsány pozemky v celkové hodnotě 171.176,- Kč, největší 

odepisovanou položkou je prodej parcel v lokalitě U Ovčína v částce 170.728,-Kč. 

Obec rovněž realizovala v průběhu roku 2014 nákupy drobného dlouhodobého 

majetku, to znamená jednotlivý kus do 40 tis. Kč, v celkové hodnotě 641.108,90 Kč, 

mimo jiné se jedná o vybavení jednotky dobrovolných hasičů, vybavení budovy 

hasičské stanice (pračka a sušička prádla, jídelní stoly, šatní skříně), výměna 

nefunkčního vybavení v obecních bytech, rozšíření podesty obecního podia, skládací 

s tan a párty stany pro pořádání kulturních akcí, mobilní mycí dřez pro kulturní akce, 

litinové lavičky do zámeckého parku, dovybavení obecní techniky (couvací kamera 

k sypači FUMO), výměna zastaralého počítače v obecní knihovně, výměna čerpadla 

pro vodárnu v Obickách.  
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Příspěvky na činnost občanských sdružení a neziskových organizací: 

(všechny příspěvky byly řádně vyúčtovány) 

- Klub důchodců 94.000 na činnost klubu (vodné + stočné, elektřina, doprava na 

zájezdy, úhrada za vedení účetnictví) 

- Česká faustballová asociace: 100.000 Kč  

- KHT Zdechovice 30.000  na činnost, zejména  na nájem garážovacího prostoru 

- TJ Sokol Zdechovice 40.000,- Kč zajištění fotbalové sezony – výplata odměn 

rozhodčím, rekonstrukce kabiny hostů, poplatky svazu, pronájem hřiště HK, 

platba VaK, drobné nákupy materiálu; dále byl TJ Sokol Zdechovice poskytnut 

příspěvek na havarijní opravu sprch v kabinách u fotbalového hřiště Zdechovice 

ve výši 15.000,- Kč. 

- Chlupatej bobr 10.000 Kč na úhradu startovného, drobné materiálové nákupy 

- Domovu u fontány Přelouč 100.000 Kč- částečná úhrada svítidel pro klienty 

domova. 

- Sdružení přátel Pardubického kraje 10.000 na zajištění tisku časopisu Vlastivědné 

listy  

- Český svaz ochránců přírody – Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka Bor u 

Skutče ve výši 5.000,- Kč 

- Dobré ruce, o.s. ve výši 1.000 Kč  na podporu útulku pro opuštěné kočky. 

 

4) STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV 

Účelové fondy nejsou zřízeny 

 

5) HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA R. 

2014 - Základní školy Zdechovice a Mateřské školy Zdechovice 

Obec Zdechovice, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz 

Základní škole Zdechovice ze svého rozpočtu částku 1.750.000,- Kč a Mateřské škole 

Zdechovice 986.000,- Kč.  

 Rezervní fond Fond odměn Odvod 

zřizovateli 

Výsledek 

hospodaření  

celkem 

Základní škola 50.197,04 64.000,- 0 114.197,04 

Mateřská škola 25.262,73 80.000,- 0 105.262,73 

 

 Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem 

předepsaných výkazů jsou dostupné dálkovým přístupem na www.zdechovice.cz 

v sekci „úřední deska“ a jsou rovněž k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři č2. 

http://www.zdechovice.cz/
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Příloha č. 6 – ZŠ Zdechovice – Čerpání rozpočtu ZŠ Zdechovice za r. 2014 

Příloha č. 7 – ZŠ Zdechovice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 

Příloha č. 8 – ZŠ Zdechovice – Rozvaha bilance k 31.12.2014 

Příloha č. 9 – ZŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2014 

Příloha č. 10 – ZŠ Zdechovice - Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za r. 2014 

Příloha č. 11 – MŠ Zdechovice – Hospodaření s prostředky od zřizovatele za r. 2014 

Příloha č. 12 – MŠ Zdechovice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 

Příloha č. 13 – MŠ Zdechovice – Rozvaha bilance k 31.12.2014 

Příloha č. 14 – MŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 

r.2014 

Příloha č. 15 – MŠ Zdechovice - Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za r. 2014 

 

 

6) HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH OBCÍ 
 

Obec Zdechovice nezaložila žádné organizace 

 

 

7) VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU 

ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ 

ÚROVNĚ 
 

Celkové dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem 509.202,48 Kč. Rozpis 

přijatých účelových dotací k vyúčtování a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je 

zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky 

z dotace na volby do Evropského parlamentu 23. a 24.května 2014 ve výši 6.799,- Kč 

byly vráceny do státního rozpočtu dne 5.2.2015. Nevyčerpané finanční prostředky 

z dotace na volby do zastupitelstev obcí R ve výši 12.188,- Kč byly vráceny do  

státního rozpočtu dne 5.2.2015. 

 

POSKYT. ÚČEL ÚZ POLOŽKA ROZPOČET ČERPÁNÍ % 

KÚPK Volby do 

Evrop.parlamentu 

98348 4111 36.000,- 29.201,- 81,11 

KÚPK Volby do 

zastupitelstev 

obcí 

98187 4111 40.000,- 27.812,- 69,53 

KÚPK Příspěvek na 

kalové čerpadlo 

pro JSDH 

14004 4122 10.000,- 10.000,- 100 

KÚPK Neinv.výdaje  

JSDH 

14004 4122 17.815,- 17.815,- 100 

KÚPK TIC - 4122 2.445,- 2.445,- 100 
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ÚP 

Pardubice 

Příspěvek na 

VPP z OPLZZ 

13234 4116 220.000,- 220.000,- 100 

SFŽP Obnova 

barokního 

zámeckého parku 

15319 4116 57.532,99 57.532,99 100 

SFŽP Obnova 

barokního parku 

zámku Zdech. 

90001 4113 4.109,49 4.109,49 100 

 CELKEM   387.902,48 368.915,48  

 

8) ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

OBCE ZA ROK 2014 

Přezkoumání hospodaření obce Zdechovice za rok 2014 vykonali dne 15.9.2014 a 

30.4.2014 pracovníci  Krajského úřadu Pardubického kraje.  Přezkoumání hospodaření 

proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků.  

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 byly  zjištěny 

chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst.3 

písm.c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: 

-  Při zániku mandátu, odvolání z funkce nebo vzdání se funkce byla odměna 

poskytnuta v nesprávné výši, nebo nebyla poskytnuta.  

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je 

přílohou č. 16 k závěrečnému účtu. 

 

Předkládá: 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 

2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou 

nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: 

- Obec doplatí nevyplacenou část odměny místostarostce obce v souvislosti 

s ukončením výkonu funkce  

Termín: květen 2015 

- Obec zajistí úpravu smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s MŠ 
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Termín: 30.9.2015 

- Obec zajistí zápis MŠ Zdechovice do obchodního rejstříku 

Termín: 30.9.2015 

 

 

Zpracovala Hana Procházková, Štěpánka Kočová 

 

 

V Zdechovicích 19.5.2015 

 

        Ing. Robert Chutic, 

                        starosta obce  

 

 

Vyvěšeno dne: …26.5.2015………… 

 

Sejmuto dne: …………….. 

 

  

 

 

 

 


