Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2016

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných právních předpisů)
I.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Třída
1. - Daňové příjmy
2. - Nedaňové příjmy
3. - Kapitálové příjmy
4. - Přijaté transfery
Příjmy celkem
5. - Běžné výdaje
6. - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje
(po konsolidaci)

8. - Financování
Přijaté úvěry a půjčky
a ostatní finanční
operace
Splátka úvěrů
Změna stavu prostředků
na BÚ
Financování celkem

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění k 31.
12. 2016

% plnění k
upravenému
rozpočtu

14 750,0
1 647,0
0,0
220,2

16 910,0
2 479,0
1 395,0
1 976,3

17 709,3
2 620,3
1 439,5
1 964,7

104,73
105,70
103,19
99,41

16 617,2

22 760,3

23 733,8

104,28

12 366,0
1 980,0

14 160,0
12 224,0

12 623,3
11 811,3

89,15
96,62

14 346,0

26 384,0

24 434,6

92,61

2 271,2

-3 623,7

-700,8

19,34

-2 271,2

3 623,7

700,8

19,34

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,00
0,00

-2 271,2

3 623,7

700,8

19,34

-2 271,2

3 623,7

700,8

19,34

Hospodaření Městyse Pozlovice v roce 2016 (v tis. Kč)

Městys Pozlovice hospodařil v roce 2016 se schodkovým rozpočtem. Schodek
rozpočtu dosáhl výše 700,8 tis. Kč. Schodek rozpočtu byl pokryt čerpáním prostředků
uspořených v předchozích letech.
Daňové příjmy – V roce 2016 dosáhly daňové příjmy výše 17.709,3 tis. Kč. Plnění
daňových příjmů v poměru k upravenému rozpočtu bylo v roce 2016 na 104,73 %. Oproti
roku 2015 došlo k nárůstu daňových příjmů o 1.200,4 tis. Kč, tj. o 7,27 %. Na tomto nárůstu
daňových příjmů se největším dílem podílela daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti,
která oproti roku 2015 vzrostla o 400,4 tis. Kč, tj. o 15,5 %, příjem z daně z příjmu
právnických osob, který vzrostl o 405,6 tis. Kč, tj. o 14 % a příjem z daně z přidané hodnoty,
který vzrostl o 363,9 tis. Kč, tj. o 6,6 %. Téměř na stejných hodnotách jako v roce 2015 bylo
inkaso příjmu z místních poplatků za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací
kapacity.
Nedaňové příjmy – Nedaňové příjmy byly v roce 2016 ve výši 2.620,3 tis. Kč. Plnění
nedaňových příjmů bylo na 105,7 %. Oproti roku 2015 došlo k navýšení nedaňových příjmů o
196,5 tis. Kč. Nedaňové příjmy jsou v jednotlivých letech poměrně různorodé. Velký vliv na
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výši nedaňových příjmů mají např. příjmy z prodeje majetku, které byly v roce 2016 ve výši
379 tis. Kč.
Kapitálové příjmy – Jednalo se zejména o příjem z prodeje pozemků a příspěvky nebo
sdružení prostředků na zástavbové studie, projektové dokumentace apod. Plnění kapitálových
příjmů bylo ve výši 1.439,5 tis. Kč tj. 103,19 %. Příjmy z prodeje pozemků tvořily 55 %
kapitálových příjmů. Mimořádným kapitálovým příjmem byl přijatý dar na rekonstrukci
školní družiny v budově úřadu městyse Pozlovice ve výši 250 tis. Kč od společnosti SPUR
a.s.
Přijaté dotace – v roce 2016 byl příjem z dotací ve výši 1.964,7 tis. Kč. Mimo jiné
byla ze Zlínského kraje přijata dotace ve výši 80 tis. Kč na pořízení radarových měřičů
rychlosti (pol. 4222). Z Ministerstva zemědělství byla přijata dotace na opravu zdi na hřbitově
ve výši 564 tis. Kč (pol. 4116). Krajský úřad Zlínského kraje poskytl neinvestiční účelovou
dotaci ve výši 8,6 tis. Kč na výdaje v souvislosti s folklorním festivalem a odhalením pamětní
desky prof. Antonína Václavíka. Nejvyšší dotace byla v roce 2016 poskytnuta z Ministerstva
pro místní rozvoj na projekt Modernizace turistické infrastruktury u Luhačovické přehrady, a
to ve výši 990 tis. Kč na investiční výdaje (pol. 4216) a neinvestiční výdaje ve výši 61 tis. Kč
(pol. 4116).
Běžné výdaje – provozní výdaje byly čerpány na 89,15 % a dosahovaly výše 12.623,3
tis. Kč. V roce 2016 byly čerpány neinvestiční výdaje zejména v souvislosti s provozem
mateřské (557 tis. Kč) a základní školy (689 tis. Kč), kabelové televize (866 tis. Kč), údržbou
areálu přehrady a sportovních zařízení (229 tis. Kč), s provozem veřejného osvětlení (360 tis.
Kč), systém odpadového hospodářství (1.135 tis. Kč), péči o vzhled obce a veřejnou zeleň
(515 tis. Kč), na činnost SDH a zajištění požární ochrany (150 tis. Kč), na činnosti
zastupitelstva obce (1.465 tis. Kč) a na činnost místní správy (1.546 tis. Kč) atd.
Kapitálové výdaje – byly v roce 2016 čerpány na 96,62 % a dosahovaly výše 11.811,3
tis. Kč, což je 48,34 % celkových výdajů.
V květnu roku 2016 bylo zakoupeno 5 ks vodních šlapadel SUNNY H2O hodnotě
352.702,90 Kč včetně DPH.
V lokalitě Záhumenice byla vybudována nová účelová komunikace v délce 120 m.
Hodnota díla je ve výši 70.653,-- Kč.
V budově MŠ Pozlovice byla provedena modernizace osvětlení ve třídách v hodnotě
221.945,-- Kč. Stávající 30 let staré osvětlení bylo nahrazeno moderními úspornými
zářivkami.
V době letních prázdnin byla provedena rekonstrukce družiny základní školy ve
víceúčelové budově úřadu. Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 1.155.759,-- Kč.
V srpnu 2016 byly pořízeny 2 ks dopravních radarových měřičů rychlosti. Měřiče
rychlosti byly umístěny u MŠ a u ZŠ Pozlovice. Celkové náklady na instalaci měřičů byly ve
výši 160.724,-- Kč.
V ulicích Nivy, Nivy II., Nivy III., spojovací ulička u p. Jordána a V Dražkách byla
provedena I. etapa modernizace veřejného osvětlení. Stávající lampy o příkonu 70 - 150 W
byly nahrazeny novými úspornými LED svítidly typu Voltana od firma Artechnic - Schréder
a.s. o příkonu 20 - 28 W. Celkové náklady na modernizaci byly ve výši 214.032,-- Kč.
Největší investiční akcí v roce 2016 byla rekonstrukce ulice Nivy, jejíž součástí byla
rekonstrukce místní komunikace Nivy od křižovatky u fotbalového hřiště po křižovatku s ul.
V Dražkách a A. Václavíka. Modernizována byla komunikace v délce 502 m. Dalším
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stavebním objektem byl chodník v ulici Nivy. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly výše
3.981.387,41 Kč (MK 2.505.400,63, chodník 1.200.258,45 Kč a parkoviště 275.728,33 Kč).
V roce 2016 byla provedena rekonstrukce chodníku v ul. A. Václavíka od křižovatky s
ul. V Dražkách po výjezd od hotelu Niva. Byla provedena výměna staré betonové dlažby 30 x
30 cm za zámkovou dlažbu, úpravy vjezdů a betonáž obrubníků. Celkové náklady na
rekonstrukci dosáhly výše 668.816,07 Kč.
V budově základní školy bylo provedeno zateplení stropu budovy. Při zateplení byla
použita technologie foukané izolace z minerálního vlákna do stropního trámového
meziprostoru. Náklady na provedení tepelné izolace stropu byly ve výši 115.433,-- Kč.
Další významnou investiční akcí byl projekt „Modernizace turistické infrastruktury u
Luhačovické přehrady“. V rámci tohoto projektu byly rekonstruovány budovy WC u hráze a
WC v zátoce a nově zbudován turistický informační altán v zatáčce pod hotelem Pohoda.
Náklady na rekonstrukci budov WC u hráze a v zátoce dosáhly výše 1.777.187,-- Kč a
náklady na turistický informační altán byly ve výši 431.246,-- Kč.
V prosinci roku 2016 byla v rámci II. etapy modernizace veřejného osvětlení
provedena výměna svítidel v ul. A. Václavíka od křižovatky v ul. V Dražkách po hotel
Pohoda, v ul. Na Příkopě, Ludkovická, K Přehradě, na přehradě od hráze směrem ke
koupališti Duha, v ul. Za Potokem, v ul. A. Václavíka od křižovatky s ul. V Dražkách směrem
ke kostelu a v uličce u RD Čech. Celkem byla provedena výměna 79 svítidel. Stávající
svítidla byla nahrazena novými úspornými LED svítidly typu Voltana od firma Artechnic Schréder a.s. o příkonu 28 W s regulací a 41 W s regulací. Celkové náklady na modernizaci
byly ve výši 567.212,-- Kč.
V roce 2016 byl (kromě pozemků) do užívání zařazen investiční majetek
v hodnotě 9.724.484,48 Kč.
II.

Hospodářská činnost obce

Městys Pozlovice neprovozuje hospodářskou činnost. Veškeré náklady a výnosy
městyse jsou realizovány a sledovány v rámci hlavní činnosti.
III. Stav účelových fondů a finančních aktiv
Městys Pozlovice neměl v roce 2016 zřízen Fond rozvoje bydlení ani Fond rezerv a
rozvoje. Zřízen byl fond sociální, jehož prostředky byly čerpány v souvislosti se stravováním
a životními jubilei zaměstnanců. Ze sociálního fondu byly dále poskytovány příspěvky na
penzijní připojištění a příspěvky na dovolenou či kulturní nebo sportovní akce. Stav
sociálního k 31. 12. 2016 byl 86.443,- Kč. Dne 30. 7. 2012 byla schválena Směrnice č.
1/2012, která upravuje pravidla pro nakládání s finančními prostředky sociálního fondu.
Název položky

Sociální fond

Počáteční stav k 1. 1. 2016

86 443,00

Tvorba fondu
Prostředky fondu v r. 2016

0,00
86 443,00

Čerpání fondu
Stravné zaměstnanců
Příspěvky na penzijní připojištění
Dary jubilantům
Příspěvky na sport a kulturu

44 182,00
29 682,00
0,00
0,00
14 500,00

Zůstatek k 31. 12. 2016

42 261,00
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Přehled čerpání sociálního fondu v roce 2016

IV. Hospodaření příspěvkových organizací
Městys Pozlovice má zřízeny dvě příspěvkové organizace – Základní školu Pozlovice
a Mateřskou školu Pozlovice. Jejich roční účetní závěrky včetně všech zákonem
předepsaných výkazů jsou uloženy na ÚM Pozlovice. Rada městyse Pozlovice pověřila
zaměstnankyni městyse Ing. Bronislavu Coufalíkovou kontrolou čerpání finančních
prostředků těchto příspěvkových organizací. Kontrola je prováděna 2 x ročně a zápisy jsou
projednány v orgánech obce a jsou uloženy společně s ostatními výkazy na ÚM Pozlovice.

Mateřská škola

Název položky

Základní škola

Příjmy
z toho příspěvek od zřizovatele

5.068.291,00
565.000,00

5.461.807,96
725.000,00

Výdaje

4.989.396,75

5.330.553,53

78.894,25

131.254,43

105.450,90
0,00
58.701,86
0,00
46.749,04
0,00

221.789,75
0,00
139.731,97
0,00
82.057,78
0,00

60.000,00

120.000,00

Výsledek hospodaření (zisk/ztráta)
Fondy celkem
Rezervní fond
Investiční fond
Fond odměn
FKSP
Ostatní fondy
Odvod zřizovateli (za rok 2016)

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2016 (v Kč)

Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2016 byly projednány na jednání
Rady městyse Pozlovice dne 22. února 2017. Usnesením Rady městyse Pozlovice č. 56/17
bylo schváleno přidělení zisku Mateřské školy Pozlovice, příspěvkové organizace ve výši
15.000,- Kč do fondu odměn, částku ve výši 3.894,25 Kč do rezervního fondu a následně do
investičního fondu. Odvod zřizovateli ve výši 60.000,- Kč byl schválen usnesením
Zastupitelstva městyse Pozlovice č. 8/II/2017/ZM ze dne 8. března 2017. Usnesením rady
městyse č. 57/17 bylo schváleno přidělení zisku Základní školy Pozlovice, příspěvkové
organizace ve výši 10.000,- Kč do fondu odměn, částku 1.254,43 Kč do rezervního fondu a
následně do investičního fondu. Odvod zřizovateli ve výši 120.000,- Kč byl schválen
usnesením č. 9/II/2017/ZM ze dne 8. března 2017.
V.

Hospodaření ostatních organizací založených Městysem Pozlovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Pozlovice
Městys Pozlovice je zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse
Pozlovice. V roce 2016 měla jednotka 16 členů.
Příjmy a výdaje spojené se zřízenou organizační složkou „Jednotka sboru
dobrovolných hasičů městyse Pozlovice“ jsou účtovány v rámci hlavní činnosti městyse na
paragrafu 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část. V roce 2016 nebyly na paragrafu 5512
zúčtovány žádné příjmy, výdaje na tomto paragrafu dosáhly výše 149.568,-- Kč.
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Služby městyse Pozlovice s.r.o.
V roce 2010 bylo dne 31. 3. 2010 na zasedání zastupitelstva městyse usnesením č.
12/III/2010/ZM rozhodnuto o založení společnosti Služby městyse Pozlovice s. r. o.
Společnost s ručením omezeným vznikla dne 30. 4. 2010 sepsáním zakladatelské listiny.
Jediným společníkem je na základě zakladatelské listiny Městys Pozlovice, IČ: 00568708 se
sídlem Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Luhačovice. Základní kapitál společnosti při jejím
založení činil 200 tis. Kč. V roce bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu o 800 tis. na
současný 1 mil. Kč. Jednatelem společnosti byl ustanoven Ing. Miroslav Papoušek bytem
Pozlovice, Nivy II. 270. Působnost valné hromady vykonává Zastupitelstvo městyse
Pozlovice. Byla zřízena tříčlenná dozorčí rada. Členy dozorčí rady jsou Ing. Luděk Kolařík,
bytem Hlavní 53, Pozlovice, Ing. Josef Hampl, bytem Ludkovická 373, Pozlovice a Ing. Petr
Matulík, bytem Nivy II. 349, Pozlovice. Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C vložka 66584, a to k datu 10. 5. 2010.
Společnost Služby městyse Pozlovice s. r. o. byla založena za účelem provozování
ekonomických činností, které byly dříve realizovány v rámci hlavní činnosti městyse. Náplň
činnosti společnosti tvoří zejména provozování koupaliště Duha u Luhačovické přehrady,
parkovišť na přehradě, půjčování lodiček, výkon komunálních služeb, tzn. správa a údržba
místních komunikací, zimní údržba, údržba veřejné zeleně a čistoty v městysi, provádění
svozu tříděných odpadů, drobné stavební práce, úpravy, opravy apod.
Výsledek hospodaření společnosti v roce 2016 byl ztráta ve výši 251,35 tis. Kč,
přičemž náklady činily 5.172,39 tis. Kč a výnosy byly ve výši 4.921,04 tis. Kč.
Krátkodobé pohledávky dosahovaly k 31. 12. 2016 celkové výše 173.292,74 Kč. Po
splatnosti byly evidovány pohledávky ve výši 940,-- Kč.
Závazky společnosti byly k 31. 12. 2016 ve výši 651.888,14 Kč.
V roce 2016 nebyly prováděny významné investice do dlouhodobého majetku.
Významnou nákladovou položkou, která se podílela na vzniku ztráty společnosti, byly odpisy
dlouhodobého majetku pořízeného v předchozích letech, které byly ve výši 737 tis. Kč.
VI. Přehled příspěvků poskytnutých územním samosprávným celkům a ostatním
veřejným rozpočtům místní úrovně
Příjemce transferu
Krajský úřad ZK
Město Slavičín
Mikroregion Luhačovské Zálesí
Město Luhačovice

Účel příspěvku
Dopravní obslužnost ZK
Přestupková komise
Členský příspěvek
Odchyt toulavých zvířat

Částka (v Kč)
121.900,-4.300,-7.380,-880,--

Přehled příspěvků poskytnutých veřejným rozpočtům v roce 2016

V roce 2016 byly poskytnuty příspěvky veřejným rozpočtům místní úrovně v celkové
výši 134.460,- Kč.
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VII. Přehled poskytnutých příspěvků a darů neziskovým organizacím, občanským
sdružením a uhrazených členských příspěvků
Z rozpočtu Městyse Pozlovice byly v roce 2016 poskytnuty příspěvky neziskovým
organizacím, občanským sdružením, církevním a ostatním organizacím v celkové výši
273.240,50 Kč.

Název organizace
Luhačovské Zálesí, o. p. s.
Dívčí saxofonový orchestr
Charita sv. Rodiny Luhačovice
Junák svaz skautů a skautek, 14. středisko Pozlovice
Myslivecké sdružení Komonec Pozlovice
Římskokatolická farnost Pozlovice
Tělovýchovná jednota Sokol Pozlovice
Folklorní soubor Leluja
SPORT Luhačovice, spolek
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pozlovice
ŘKF Luhačovice „Otevřené brány“
Domov pro seniory Luhačovice
Sdružení lázeňských míst ČR
Spolek pro obnovu venkova
ZO ČSV Pozlovice
Lázně Luhačovice, a.s.
IZAP Slunečnice z. ú.
Český svaz žen
Sdružení místních samospráv ČR
Celkem

Výše příspěvku
(v Kč)
2.000,-15.000,-50.000,-15.000,-5.000,-12.000,-90.000,-5.000,-1.000,-30.000,-12.150,-3.000,-1.861,50
2.000,-15.000,-5.000,-1.000,-5.000,-3.229,-273.240,50

Přehled příspěvků neziskovým organizacím a sdružením poskytnutých v roce 2016
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VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným
rozpočtům místní úrovně
Poskytovatel
ZK
MFČR
MMR
MZe
MMR
ZK
MMR
ZK

Účel

ÚZ

Dotace na výkon veřejné správy
Dotace na volby
Pomáháme chránit přírodu
Oprava zdi na u kostela sv. Martina
Modernizace infrastruktury u
přehrady
Antonín Václavík
Modernizace infrastruktury u přehrady
Silnice III/4922, měřiče rychlosti

Položka

Schválený
rozpočet

Čerpání

Plnění
v%

98193
17007
29331

4112
4111
4116
4116

220.200,-24.000,-17.000,-560.000,--

220.200,-24.000,-17.074,67
564.000,--

100,00
100,00
100,44
100,71

17019

4116

61.000,--

60.802,--

99,68

00090
17973
00120

4122
4216
4222

24.100,-990.000,-80.000,--

8.600,-990.052,-80.000,--

35,68
99,99
100,00

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v roce 2016
Pozn.: (ZK – Zlínský kraj, SZIF – Státní zemědělský a intervenční fond, SFŽP – Státní fond životního
prostředí, MŽP –Ministerstvo životního prostředí, ROP – Regionální operační program, MLZ – Mikroregion
Luhačovské Zálesí, MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy)

Dotace do rozpočtu Městyse Pozlovice za rok 2016 činily celkem 1.964.728,67 Kč.
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Pozlovice za rok 2016
Na základě žádosti Městyse Pozlovice v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5
zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, bylo provedeno přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za
rok 2015.
Rozsah přezkoumání hospodaření je dán ustanovením zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Kontrolu provedla zaměstnankyně Zlínského kraje, zařazená do Krajského úřadu
Zlínského kraje, odboru Kancelář ředitele, kontrolního oddělení paní Mgr. Marie Ostrožíková.
Kontrola byla provedena ve dnech od 9. do 11. 11. 2016 (dílčí přezkoumání) a od 29.
5. do 30. 5. 2017 (konečné přezkoumání).
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X.
I.

Přezkoumání hospodaření 2016
Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití
peněžních fondů.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti
územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených
prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,
anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve
smyslu právních předpisů o účetnictví.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky
poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním
fondům a k dalším osobám.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve
vlastnictví územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s
nímž hospodaří územní celek.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního
předpisu.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve
prospěch třetích osob.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního
celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem.

II. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
III. Při konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
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XI. Závěr zprávy č. 268/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Pozlovice, IČ 00568708 za rok 2016 :
I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let
Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny.
II. Při přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za rok 2016
nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].
III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
IV.

Při přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za rok 2016
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

5,23 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

5,90 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %

XII. Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření ve výši 5.702.706,67 Kč bude převeden na účet číslo 432 – Nerozdělený
zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

V Pozlovicích dne 1. 6. 2017
Vypracoval: Ing. Miroslav Papoušek

……………….…………………..
Ing. Olga Tkáčová
starostka městyse Pozlovice
Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 6. 2017
Sňato z úřední desky dne:
Dokument v elektronické podobě byl vyvěšen ve shodné lhůtě jako dokument v tištěné podobě
na elektronické úřední desce městyse Pozlovice http://www.pozlovice.cz/ud.php.
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