
 
Závěrečný účet Obce Úherce za rok 2016 

Obec Úherce, se sídlem: K Mexiku 94, Úherce, okr. Plzeň-sever, IČO:00258601 
 

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

 

 

Obec hospodařila dle Rozpočtu obce Úherce 2016 schváleného Zastupitelstvem obce dne 16.12.2015 

usnesením č.121/15. Zastupitelstvem obce bylo v průběhu roku schváleno 20 rozpočtových změn. 
 

 
 

 

 
 

 

Na základě  účetní uzávěrky vykazuje obec k 31.12.2016 

příjmy : 8 155 973,94,- Kč 

výdaje : 7 796 477,40,- Kč  
 

 

 
 

 

Uvedené údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 jsou v tis. Kč. 

 Schválený  

rozpočet 

Rozpočet  

po změnách 
Výsledek 

od počátku roku 

% plnění  

rozpočtu 

po změnách 

Třída 1–Daňové příjmy 4 894,00 4 894,00    5 324,25 108,8 
Třída 2-Nedaňové příjmy 1 306,00 1 355,00    1 268,73 93,6 
Třída 3-Kapitálové příjmy    0,00  13,00     1,25 9,6 
Třída 4-Přijaté transfery    0,00   590,10       1 561,75      264,7   
Příjmy celkem  6 200 ,00 6 852,10   8 155,97 119,0 
Příjmy celkem po konsolidaci 6 200,00 6 852,10 7 184,33 104,8 
Třída 5-Běžné výdaje 5 841,00 6 943,00  6 803,57 98,0 
Třída 6-Kapitálové výdaje 5 510,00  5 559,00  992,91  17,9 
Výdaje celkem   11 351,00  12 502,00 7 796,47 62,4 
Výdaje celkem po konsolidaci 11 351,00 12 502,00 6 824,84 54,6 
Saldo: příjmy – výdaje po konsolidaci   -5 151,00  -5 649,90 359,50  
Třída 8 – Financování     5 151,00   5 649,90 -359,50  
Přijaté úvěry a půjčky  0       0 0  
Financování celkem po konsolidaci   5 151,00   5 649,90 -359,50  
 
 

Třída 1-Daňové příjmy 
Některé daňové  příjmy byly s ohledem na schválený rozpočet na rok 2016 významně překročeny, jedná se 

o daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daně z nemovitých věcí . Naopak daně z příjmu 

fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti byly nižší s ohledem na schválený rozpočet na rok 2016. 

Třída 2-Nedaňové příjmy 
Příjmy jsou zejména  z pronájmu majetku, pozemků, bytů, z prodeje dřeva, ze zpětného odběru odpadů, 

z příjmů  z úroků. 

Třída 3 – kapitálové příjmy  
Jedná se o příjem  z  prodeje pozemku  v hodnotě  1 250,00,- Kč, při prodeji bylo postupováno v souladu se 

zákonem č.128/2000 Sb. o obcích.  
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Třída 4-Přijaté transfery  

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním 

fondům a národnímu fondu a jiným rozpočtům  
Uvedené údaje jsou v Kč 

Poskytovatel + účel                                                                       poskytnuto   čerpáno       vráceno 
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -  
na  výkon státní správy 

65 000,-         65 000,- 0,- 

Neinvestiční přijaté transfery ze Všeobecné pokladní správy 

státního rozpočtu – Dotace na volby do zastupitelstev krajů  2016 
22 000,-  10 497,- 11 503,- 

Ministerstvo zemědělství 
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 

dotačního programu : 16. Udržování a obnova kulturního dědictví 

venkova  – na akci: Obnova Novákova kříže. 

62 100,- 62 100,- 0,- 

Plzeňský kraj  
Investiční přijaté transfery od krajů z programu „Plzeňský kraj-

bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016 – na akci : 

Měřiče rychlosti 

91 000,- 91 000,- 0,- 

Plzeňský kraj  
Investiční přijaté transfery od krajů z programu „Program 

stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje20156 – na akci : 

Křižovatka ulic Hlavní a Topolová 

350 000,- 0,- 
bude 

čerpáno 

v roce 2017 

0,-   

celkem 590 100,- 590 100,- 11 503,- 
 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 590 100,-Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání  

v průběhu roku 2016 je uvedeno výše v tabulce. Všechny dotace podléhající vyúčtování byly řádně 

vyúčtovány. Nevyužitá část dotace na volby do zastupitelstev krajů byla dne 3.1.2017  výši 11 503,- Kč 

vrácena na účet Plzeňského kraje. 

          

Třída 5 - Běžné výdaje 
Výdaje byly oproti schválenému rozpočtu navýšeny. U některých položek došlo ke snížení výdajů : výdaje 

na lesní hospodářství, opravy kulturního domu, pozastavení pořizování územního plánu, nákup ryb – 

rybářský spolek, nákup služeb pro místní správu, programové vybavení pro místní správu, cestovné. U 

některých položek byly výdaje navýšeny – významnější navýšení: na opravu křížku – Novákův  kříž, na 

opravu bytového domu K Mexiku č.p.140, 141, na neinvestiční dotaci Nadaci pro obnovu kostela sv. Josefa 

v Úhercích,  na vybavení klubovny-kroužek pro děti, na dlouhodobý hmotný drobný majetek obce – 

komunální služby.  

Výdaje dále činí úhrady za služby poskytované obci zejména např. na hospodaření v lesích, na komunální 

služby a péči o veřejnou zeleň, na kulturní akce, na bytové hospodářství,  na údržbu veřejného osvětlení,  

na odpadové hospodářství, na vybavení JSDH, na činnosti knihovnické, na kulturní akce obce pro děti  

i dospělé. 

Dále jsou zde výdaje na činnost místní správy, Zastupitelstva obce, a Zásahové jednotky JPO 5. 

V tom zahrnuto : 

Neinvestiční transfery neziskovým organizacím: 

– Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích……….844 312,- Kč 

– Sbor dobrovolných hasičů- sportovní činnost……………..40 449,-Kč 

– Rybářský spolek…………………………………………...17 500,-Kč 

Neinvestiční transfery obcím: 

-  Mateřská škola Zbůch……………………………………..70 000,-Kč  

Dary obyvatelstvu včetně příspěvku na obědy – finanční  ………..73 577,-Kč 

Dary obyvatelstvu – věcné…………………………………………79 751,- Kč 

Dar Stodské nemocnici, a.s. a Babybox - finanční…………………. 8 000,-Kč 

Mikroregion Radbuza-Spolufinancování projektu cyklotrasy ….…..18.156,50,-Kč   
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Třída 6-Kapitálové výdaje 
Výdaje byly oproti schválenému rozpočtu podstatně sníženy -  neuskutečnila se plánovaná výstavba 

křižovatky ulic Topolová a Hlavní z důvodu nerealizované přeložky sloupu ČEZ Distribuce, pozastavení  

pořizování územního plánu obce, nákup multifunkčního stroje-traktůrku proběhl až v roce 2017, další 

investiční akce – projekty nebyly dokončeny.  

Některé položky byly navýšeny - významnější navýšení : 

na pořízení měřičů rychlosti, na nové vytápění hasičské zbrojnice. 

Další výdaje činí zejména: příprava na stavbu křižovatky Topolová – Hlavní + záloha na přeložku sloupu 

el.vedení ČEZ Distribuce a.s., dokončení chodníku Hlavní ul., projektové práce na  prodloužení ulice 

Topolová a úpravu vrchní části návsi.  
 

Saldo: příjmy – výdaje  

Výsledek hospodaření  k 31.12.2016  činil : +  359 496,54,- Kč 
   
Přijaté úvěry a půjčky 
Obec nepřijala a neposkytla v roce 2016 půjčky, nevratné finanční výpomoci ani úvěry. 
 

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2016, údaje jsou uvedeny v Kč 
018-drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

    ■ bez obratu            

019-ostatní dlouhodobý nehmotný majetek    

    ■ bez obratu     

021-stavby    

    ■ Přírůstek:               ▪ 293.227,-        Nové topení -  hasičská zbrojnice 

                                      ▪ 849.095,49,-   Chodník Hlavní 

                                       

022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí    
    ■ Přírůstek:               ▪ 130.438,-   ukazatelé – měřiče rychlosti 

                                      

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

    ■ Přírůstek:               ▪ 24.805,-        5 ks stolů – kulturní dům 

                                      ▪ 13.498,-        vibrační deska 

                                      ▪ 12.575,-        vrtací a sekací kladivo 

                                      ▪ 12.695,-        3 ks lavičky venkovní 

                                      ▪101.436,-        9 ks vánočního osvětlení 

                                      ▪    5.150,20,-   motorový foukač na listí  

                                      ▪    3.598,-        mobilní telefon 

                                      ▪    3,515,-        lux  

                                      ▪  30.893,-        projekční plátno - získáno bezúplatně 

                                      ▪    9.949,-        reproduktor ozvučení (na dětské a kulturní akce) 

      

031 – Pozemky 

■ Úbytek :                     ▪    1.000,-    20 m z parc.č.1454 –prodej 

                                      ▪         17,50,- 5 m z parc.č.1455–prodej 

 032 – Kulturní předměty 

■ Přírůstek :                   ▪ 1,-  lidový pamětní kříž – Novákův , parc.č. 1370/4 

                                       ▪ 1,-  lidový pamětní kříž – Schatkův , parc.č. 1667/37 

                                       ▪ 1,-  lidový pamětní kříž – u velkého rybníka, parc.č. 1328/1 

                                       ▪ 1,-  lidový pamětní kříž – na Návsi, parc.č. 1468/5 

                                       ▪ 1,-  lidový pamětní kříž – za Lučním potokem , parc.č. 1272 

                                       ▪ 1,-  lidový pamětní kříž – směr k haldě,  parc.č. 1298/2 
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041 –  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

■ Přírůstek :                  ▪  7.500,-   právní služby  pro územní plán 

 

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    
■ Přírůstek:  ▪   54.450,- Koncedo – projekt k žádosti o dotaci na traktůrek 

                     ▪   24.200,- Domoza- zprac. zadávacího řízení - traktůrek    

                     ▪   88.075,- projektová dokumentace a územní řízení – Úprava vrchní části návsi 

                     ▪   10.368,75,- plocha pro informační tabuli          

                     ▪     8.716,50,- plocha pro tříděný odpad – ul. Topolová 

                     ▪   42.208,-správ.popl.+příprava na stavbu křižovatky Topolová, Hlavní 

■ Úbytek :    ▪ 849.095,49,- stavba chodníku Hlavní ul., převedeno na dokončenou stavbu 

 

069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek 

      - bez obratu 

                                                                                                                                                            

Zůstatky účtů k 31.12.2016 

běžné účty :                17 302 339,15,-Kč 

hotovost pokladny:            1 800,00,-Kč 

celkem :                   17 304 139,15,- Kč 

 

Úplné znění závěrečného účtu a podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů , 

o hospodaření  a o dalších finančních operací  Obce Úherce 
- jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Úherce a dostupné  dálkovým přístupem na www.obecuherce.cz  

v sekci úřední deska –  Závěrečný účet Obce Úherce za rok 2016 + přílohy:  

1. Výkaz o plnění rozpočtu 

2. Výkaz rozvaha 

3. Výkaz zisků a ztráty  

4. Příloha účetní závěrky 

5. Inventarizační zpráva Hlavní inventarizační komise 

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce za rok 2016 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření  ÚSC Úherce za rok 2016   
Dne 25.01.2017 bylo provedeno přezkoumání hospodaření Obce Úherce za rok 2016 pracovníky odd. 

finanční kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje. Při přezkoumání nebyly zjištěny  chyby a nedostatky. 
 

Závěr zprávy: 
 

I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky  

    Nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

b) při dílčím přezkoumání  za rok 2016 

    Dílčí přezkoumání nebylo provedeno 

II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce za rok 2016 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. 

III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce za rok 2016 

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.  

IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce za rok 2016 

Byly zjištěny dle §10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu  územního celku………………….…..3,71% 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku…………………………..1,68%  

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku…..0 %      
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Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření  ÚSC Úherce za rok 2016  je nedílnou součástí 

Závěrečného účtu Obce Úherce za rok 2016 a je k nahlédnutí na Obecním úřadě Úherce a dostupné 

dálkovým přístupem na www.obecuherce.cz  v sekci úřední deska – Závěrečný účet Obce Úherce za rok 

2016 + přílohy.  

                                                                                                                                                           
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohli občané uplatnit písemně do doby  projednávání závěrečného 

účtu na nejbližším veřejném jednání zastupitelstva obce, nebo ústně při jeho projednávání – žádné 

připomínky nebyly uplatněny..  

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl projednán finančním výborem dne 17.5.2017 

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce Obce Úherce od 17.5.2017 do 8.6.2017.  

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl projednán na Veřejném jednání zastupitelstva Obce Úherce dne 

7.6.2017 a schválen usnesením č. 59/2017. 

 

Vypracovala : Jana Tomanová Hanusová, účetní obce 

 

 

 

Podepsali : 

 

 

 

Jana Tomanová Hanusová ,účetní obce                                                           Vlastimil Blažek, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno v elektronické podobě: 9.6.2017        Sejmuto v elektronické podobě: 30.6.2018 
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