
Návrh závěrečného účtu  

 

Závěrečný účet DSO Nová Lípa za rok 2015 

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

předpisů)  

 

Finanční hospodaření DSO Nová Lípa bylo v roce 2015 v souladu s rozpočtem schváleným na řádném 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa dne 21.12.2015 

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 

 

  
Schválený 

rozpočet 

Rozpočtová 

opatření 

Upravený 

rozpočet 
Plnění k 31.12.2014 

% plnění k 

upravenému                  

rozpočtu 

Třída 4 - Přijaté transfery 72 000 0 72 000 72 000 100 

Příjmy celkem 72 000 0 72 000 72 007 100 

Třída 5 - Běžné výdaje 72 000 0 72 000 16 777 23,30 

Výdaje celkem 72 000 0 72 000 16 777 23,30 

Saldo: Příjmy - výdaje 0 0 0 55 230 
 

Třída 8 - financování    -55 230  

 

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

rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) jsou k nahlédnutí u p. Ing. Alžběty Kolářové, ředitelky DSO.  

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, 

ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou také k nahlédnutí u p. 

Ing. Alžběty Kolářové. 

 

2) Stavy na bankovních účtech  

 

název účtu stav účtu k 7.7.2015 stav účtu k 31.12.2015 

běžný účet u ČSOB 0 54 261,89 Kč 

Běžný účet - ČNB 0 968,40 Kč 

 

3) Údaje o hospodaření s majetkem městyse 

 

účet text stav k 7.7.2015 Stav k 31.12.2015 

901 Jiný drobný dlouhodobý nehm.  majetek 0 4 823,00 Kč 

 

 

 

 

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 
 

Přezkoumání hospodaření provedl pan Jaroslav Pachr, kontrolor z Krajského úřadu Kraje Vysočina.  

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 4. února 2016. Zpráva o výsledku 

hospodaření DSO za rok 2015 je součástí závěrečného účtu za rok 2015. Ve zprávě bylo konstatováno, 

že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  



Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO Nová Lípa za rok 2015 je vyvěšeno 

na elektronické úřední desce DSO a členských obcí. .    

 

 

V Černovicích  8. února 2016 

 

 

Vypracovala: Sochorová J. – účetní                                          

 

                                                                               ……………………………………….. 

 

                                                                              Schválil: Bc. Jan Brožek , předseda DSO 

 

 

 

 

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě dne: 

 

Vyvěšeno:                                                                          Sejmuto: 
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