MĚSTYS CHUDENICE
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
Městys Chudenice, Kvapilova 215, Chudenice, 339 01

Právní norma :
územně samosprávný celek
Předmět činnosti :
stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.
IČO :
00255599
Rozvahový den :
31.12.2015
Starosta :
Martin Dolejš
Místostarosta :
Mgr. Marcel Bezděk
Místostarosta :
David Žák
Kontrolní výbor :
počet členů 3
předseda :
Jindřich Macán
Finanční výbor :
počet členů 3
předseda :
Ing. Marie Šavlová
Komise pro kulturní,spolkovou a sportovní činnost:
počet členů 5
předseda :
Jan Přibáň
Počet členů zastupitelstva :
11
Zřizované příspěvkové organizace :
Mateřská škola Chudenice
IČO :
71005773
Zřizované organizační složky :
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chudenice
Odpisový plán :
účetní jednotka k 31.12.2015 provádí účetní odpisy
Městys Chudenice je od 1.7.2009 plátcem DPH.
Vedení účetnictví městyse jako ÚSC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především vyhláška
MF ČR č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o
rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. upraveny Českými účetními
standardy.
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Příjmy celkem

rozpočet po změnách

skutečnost

daň z příjmu fyz.osob ze záv. čin.

1.652.884,-

1.652.883,19

daň z příjmu fyz.osob ze sam. čin.

51.785,-

51.784,28

daň z příjmu fyz.osob z kapit. čin.

200.197,-

200.196,21

1.833.707,-

1.833.706,61

daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu právnických osob za obec

790.210,-

790.210,-

3.556.593,-

3.556.592,32

daň z nemovitostí

849.735,-

849.734,59

správní poplatky

25.000,-

23.050,-

poplatek - likvidace komunálních odpadů

376.592,-

376.592,-

ze psů

15.105,-

15.105,-

užívání veřejného prostranství

30.000,-

24.640,-

odvod výtěžku z provozu výh.hracího autom

31.421,-

31.420,98

poplatek z ubytovací kapacity

8.365,-

8.365,-

daň z přidané hodnoty

dotace na výměnu nefunkčních šoupat vodovodu

160.000,-

160.000,-

dotace na výkon správy

291.600,-

291.600,-

dotace na knihovnu z program VISK 3

30.000,-

30.000,-

dotace na hasiče

43.883,-

43.883,-

dotace od obcí na jednotku JSDH Chudenice

15.750,-

15.750,-

dotace na rekonstrukci přístupových komunikací
k významným památkám – I. etapa

5.334.367,10

5.334.367,10

dotace na rekonstrukci náměstí a přístupových
komunikací k památkám – II.etapa

6.905.755,-

6.905.755,-

dotace od ÚP ma mzdy

333.658,-

333.658,-

dotace na Starý zámek-museum-protipožární
system jako součást EZS

200.000,-

200.000,-

převod ze soc. fondu

102.184,-

102.184,-

2.065.206,26

2.065.206,26

příjmy z lesů - prodej dřeva

786.804,-

786.804,-

vodovod - vodné

516.344,-

516.344,-

vratka za odběr podzemní vody

17.052,-

17.052,-

stočné

389.981,-

389.981,-

muzeum - vstupné

236.020,-

236.020,-

propagační předměty

76.893,-

76.893,-

80,-

80,-

příspěvek od Plzeň2015 na 9 týdnů baroka

40.000,-

40.000,-

Bolfánek - pronájem AIRWEB

12.000,-

12.000,-

převod mezi účty u jiných bank

příjem z publikace J. Roubal
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ost.kultura – služby

5.945,-

5.945,-

pronájem T-Mobile

98.040,-

98.040,20

el.energie - T-Mobile

15.600,-

15.598,94

kostel sv. J. Křtitele – vstupné

1.500,-

1.500,-

koupaliště - příjmy ze služeb

13.000,-

13.000,-

2.131.309,-

2.131.308,59

bytová výstavba – služby

3.000,-

3.000,-

bytová výstavba - úroky

500,-

82,37

kauce z bytů

30.248,-

23.227,-

bytové hospodářství - nájmy

164.208,-

142.219,20

nebytové hospodářství - nájmy

102.645,-

102.644,20

pohřebnictví - nájmy z hrobového místa místní

143.178,-

141.978,-

3.000,-

3.000,-

pronájem pozemků

89.891,-

89.891,-

prodej nemovitostí (hasičárna Bezpravovice)

35.280,-

35.280,-

příjmy za tříděný odpad

131.313,-

131.312,50

500,-

342,79

4.070,-

4.070,-

1,-

0,08

30.226.400,26

29.914.297,41

rozpočet po změnách

skutečnost

5.000,-

5.000,-

Lesní hospodářství - správa

105.600,-

105.600,-

Lesy - materiál, ostatní služby

289.759,-

286.765,-

10.763.940,-

10.763.938,51

Územní dopravní obslužnost

44.940,-

44.940,-

Vodovod - mzdy zaměstnanců

32.160,-

32.160,-

Vodovod - ostatní služby, opravy, el.energie,
poh.hmoty, materiál, opravy, telemetrická
stanice vodojemu

582.876,-

580.425,89

Vodovod- za odběr podz.vody

50.000,-

50.000,-

ČOV - - mzdy zaměstnanců

48.240,-

48.240,-

ost.služby, opravy, poh.hmoty,el.energie

787.554,-

787.131,50

Základní škola-příspěvek na žáky do ostatních
škol

31.000,-

31.000,-

Budova býv. ZŠ- el.energie,odměny,mat.,opravy

28.400,-

28.032,56

bytová výstavba -za pronájem bytů

hospodářství – služby

místní správa - úroky z BÚ
za služby
sociální fond - úroky z účtu

CELKEM:

Výdaje celkem
Zahrádkáři – neinvestiční dotace

Silnice - úroky z úvěrů, služby, rekonstrukce
náměstí I. a II.etapa
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MŠ - el.energie,odměny,ost.služby, opravy,
materiál, pevná paliva, tel.poplatky, školení

378.277,-

373.821,62

neinv. příspěvky zřízené organizaci

202.864,-

202.863,50

Knihovna - platy zaměstnanců, SP, ZP, odměny

70.306,-

70.306,-

Knihovna – knihy, časopisy, materiál, uhlí, ost.
Služby, tel.poplatky, cestovné, servis program,
opravy, notebook, tiskárna, scanner, knihovní
system Clavius, pohoštění

133.207,-

132.590,46

Muzeum-protipožární systém (dotace 200.000,-)

590.623,-

590.623,-

Starý zámek - mzdy,SP,ZP,odměny průvodci

373.107,-

373.107,-

Starý zámek - materiál, ost. služby, tel. poplatky,
el. ener., DHDM, propag. předměty, úroky z
úvěru, opravy, plyn, pohoštění, umělecké
předměty, školení

271.270,-

267.238,30

Ostatní kultura - materiál,ost.služby, pohoštění,
odměny, věcné dary

112.867,-

112.866,50

Bolfánek - ost.služby, el.energie,opravy

397.918,

117.037,94

3.302,-

3.302,-

Sokol Chudenice-neinv.příspěvek, stůl na stolní
tenis,věcné dary

32.008,-

32.008,-

Dětské hřiště – revize

1.958,-

1.958,-

Koupaliště - materiál, el.energie,ost.služby

38.654,-

38.653,83

Koupaliště - odměny

11.764,-

11.764,-

Zdravotní středisko - materiál,opravy.ost.služby
el.energie,uhlí, kotel

206.932,-

204.697,12

Zdravotní středisko - odměny

12.000,-

12.000,-

Bytová výstavba - materiál, úroky z úvěrů a
poplatky, el.energie, opravy,ost.služby

612.562,-

612.558,43

9.652,-

9.652,-

Veřejné osvětlení - materiál, el.energie,opravy

319.640,-

312.343,33

Pohřebnictví - opravy, materiál

32.380,-

32.380,-

místní hospodářství - mzdy, odměny, SP, ZP

898.665,-

897.881,-

místní hospodářství - ochr.pomůcky, materiál,
poh.hmoty,platby daní a poplatků, pojistné
vleku, el.energie,nájemné, školení,
ost.služby,opravy, nákup pozemků,
tel.poplatky, koše na psí sekrementy, křovinořez

212.183,-

207.251,57

sběr a svoz komunálního odpadu

640.000,-

622.736,11

Rozhlas - popl. OSA

Bytové hospodářství-materiál, opravy,
ost.služby

sběr a svoz nebezpečného odpadu

25.321,-

25.321,-

sběr a svoz velkoobjemového odpadu

43.719,-

43.719,-
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veřejná zeleň - ost.služby

8.132,-

8.131,20

165.603,-

161.771,87

1.029.970,-

1.015.164,-

Obecní zastupitelstvo - tel.poplatky, ost. služby,
školení, cestovné, notebook 2 ks, mobilní
telefon

83.519,-

83.518,49

Místní správa- mzdy, odměny SP,ZP

812.600,-

812.459,-

1.401.897,-

1.397.965,64

1.000,-

835,-

166.936,-

166.936,-

převody do soc.fondu a na úvěr.účty

2.167.390,26

2.167.390,26

platby daní - daň práv.osob za obec

790.210,-

790.210,-

volby z r. 2014 - vratka

4.908,-

4.908,-

příspěvek do sdr. Běleč

1.600,-

1.468,-

174.915,-

174.915,-

25.209.328,26

24.857.585,63

Hasiči - materiál, el.energie, ochranné pomůcky
poh.hmoty, ost.služby, DHDM, opravy, neinv.
dotace a věc.dary spolku SDH
Obecní zastupitelstvo - odměny, SP, ZP

Místní správa - tiskoviny, materiál, el.energie,
uhlí, poštovné, tel.poplatky, popl.banka, školení,
ost.služby, opravy, cestovné, pohoštění, pojistné
na úraz, penzijní připoj., příspěvek do SMS, za
přestupky, právní služby, servis programů,
leasing traktor, záloha do pokladny, sankce FÚ
soc.fond-poplatky
pojištění staveb

platby daní - DPH

CELKEM:

Rozbor výdajů
Zahrádkáři

5.000,-

- neinvestiční dotace

5.000,-

Lesní hospodářství

392 365,-

- správcovství

105.600,-

- těžba dřeva,vyžinování, přibližování ...

244.759,-

- materiál

42.006,-

Silnice, komunikace

10.808.878,51

- úroky z úvěru

42.755,51

- ost.služby ( rekonstr.komunik. I.a II.etapa)

283.140,-

- dopravní obslužnost

44.940,-

- rekonstr.přístup.komunik.I.a II.et. - stavby

10.438.043,-

Vodovod

662.585,89

- mzdy

24.000,-

- sociální a zdravotní pojištění

8.160,-
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- telemetrická stanice

27.940,-

- materiál

10.091,-

- el. energie

91.835,89

- pohonné hmoty

7.000,-

- za odběr podzemní vody

50 000,-

- ostatní služby - odběr vzorků,správa majetku

87.575,-

- opravy a udržování

355.984,-

ČOV

835.371,50

- mzdy

36.000,-

- sociální a zdravotní pojištění

12.240,-

- el. energie

89.818,-

- pohonné hmoty

7.000,-

- ost. služby - správa majetku,za odběr vzorků

91.958,50

- opravy

598.355,-

Základní škola

31 000,-

- příspěvek na žáky do ost. škol

Budova bývalé ZŠ
- odměna - úklid
- materiál

31.000,-

28.032,56
24.000,123,-

- el.energie

968,76

- opravy

2.940,80

Mateřská škola

576.685,12

- odměny

236,-

- materiál

1.198,-

- el.energie

125.637,66

- ost.služby

11.932,72

- pevná paliva

136.830,-

- tel. polatky

7.334,24

- poplatky banka

4.085,-

- školení

545,-

- opravy

86.023,-

- neinv. příspěvek zřízené PO

202.863,50

Knihovna

202.896,46

- mzdy, SP, ZP

54.883,-

- odměny - úklid

15.423,-

- knihy, tisk, časopisy

16.233,-
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- notebook, tiskárna, scanner

17.661,-

- materiál

19.399,80

- pevná paliva

39.727,-

- telefonní poplatky

8.982,56

- ost.služby

60,50

- servis programu

3.136,-

- opravy

1.028,50

- cestovné

112,-

- pohoštění

840,10

- knihovní system Clavius

25.410,-

Muzeum

1.230.968,30

- mzdy, SP. ZP

281.433,-

- odměny průvodci

91.674,-

- DHDM-laminovačka, mobilní telefon

1.989,-

- propagační předměty

62.206,-

- materiál

23.300,-

- úroky z úvěru

597,90

- plyn

54.100,31

- el. energie

21.143,98

- telefonní poplatky

16.954,91

- poplatek za studium

8.000,-

- ost. služby - revize,inzerce...

74.040,70

- opravy

2.117,50

- pohoštění
- protipožární system

Ostatní kultura

2.788,590.623,-

112.866,50

- odměny

45.238,-

- materiál

5.357,-

- služby
- pohoštění
- věcné dary - blahopřání

44.397,50
1.546,16.328,-

Bolfánek

117.037,94

- el. energie

39.198,94

- ost.služby

6.970,-

- opravy

Rozhlas

70.869,-

3.302,-
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- poplatek OSA

3.302,-

Sokol Chudenice

32.008,-

- příspěvek na činnost

25.000,-

- stůl na stolní tenis

5.850,-

- věcné dary

1.158,-

Dětské hřiště u sokolovny

1.958,-

- revize

1.958,-

Koupaliště u Slatiny

50.417,83

- odměny

11.764,-

- materiál

22.438,-

- el. energie

11.819,83

- ost.služby

4.178,-

- pohoštění

218,-

Zdravotní středisko

216.697,12

- odměny - úklid

12.000,-

- materiál

3.257,-

- el. energie

33.408,62

- pevná paliva

79.727,-

- ostatní služby - kominík, revize

5.491,50

- opravy a udržování

25.813,-

- kotel (nový na uhlí)

57.000,-

Bytová výstavba

612.558,43

- materiál
- el. energie

4.347,19.920,-

- úroky z úvěru

539.171,47

- poplatky banka

5.740,58

- ost.služby

3.130,08

- opravy a udržování

40.248,70

Bytové hospodářství

9.652,-

- materiál

1.549,-

- ostatní služby

4.396,-

- opravy

3.707,-

Veřejné osvětlení
- materiál

312.343,33
2.375,-

- el. energie

144.639,83

- opravy a udržování

165.328,50
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Pohřebnictví

32.380,-

- opravy

31.460,-

- materiál

920,-

Místní hospodářství

1.105.132,57

- mzdy, SP, ZP

847.665,-

- odměny

50.216,-

- ochranné pomůcky
- koše na psí sekrementy, křovinořez
- materiál

5.772,22.290,39.273,60

- el.energie - moštárna

607,78

- pohonné hmoty

84.644,-

- telefonní poplatky

12.663,77

- pojištění valník,přívěs

2.123,85

- nájemné - pozemky

13.200,-

- školení
- služby - kominík, revize

800,15.188,57

- opravy a udržování

6.608,-

- nákup pozemků

1.200,-

- daň z nemovitostí

2.380,-

- náhrady v době nemoci

Sběr a svoz komunálního odpadu
- služby - odvozy

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

500,-

622.736,11
622.736,11

25 321,-

- služby - odvozy

25 321,-

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu

43.719,-

- služby - odvozy

43.719,-

Veřejná zeleň

8.131,20

- prořezávky, ost.služby

8.131,20

Hasiči

161.771,87

- ochranné pomůcky, stejnokroj

66.208,-

- materiál

16.494,-

- el. Energie

30.900,87

- pohonné hmoty

19.500,-

- ostatní služby

7.765,-

- opravy

8.755,-

- věcné dary pro SDH

1.649,-
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- neinvestiční dotace pro SDH

Obecní zastupitelstvo

10.500,-

1.098.682,49

- odměny zastupitelstvu, SP, ZP

1.015.164,-

- notebook 2 ks, mobilní telefon

21.152,-

- telefonní poplatky

32.536,49

- školení

1.634,-

- ostatní služby

1.900,-

- cestovné

18.504,-

- náhrady v době nemoci

7.792,-

Místní správa

2.210.424,64

- mzdy, SP, ZP

777.059,-

- odměny

35.400,-

- pojištění odpovědnosti
- knihy, tisk, zákony

8.248,21.173,-

- materiál

36 824,04

- el. energie

56 562,24

- pevná paliva

79.456,-

- poštovné

7.949,-

- telefonní poplatky

21.626,63

- poplatky banka

74.859,20

- právnické služby

98.526,-

- školení

9.045,-

- servis programu

51.540,20

- ostatní služby-revize has.přístrojů, stravné
zaměstnanci, znal.posudky, zpravodaj, inzeráty,
kopírování, prezentace, popl.za správu EZS

379.659,21

- opravy

8.764,-

- cestovné

2.133,-

- pohoštění

6.213,80

- leasing na traktor
- zálohy vlastní pokladně

219.538,32
192.909,-

- poskytnuté náhrady

2.000,-

- příspěvek SMS

2.728,-

- za přestupky

780,-

- úhrada sankcí

93.431,-

- penzijní připojištění

24.000,-

Sociální fond

835,-

Stránka 10 z 14

- poplatek banka

Pojištění budov
- pojištění

Převody na sociální fond a úvěrové účty
Daň z příj.práv.osob za obec
Příspěvek sdr.Běleč
DPH
vratka z voleb z r. 2014

835,-

166.936,166.936,-

2.167.390,26
790.210,1.468,174.915,4.908,-

CELKEM:

24.857.585,63

Celkem příjmy

29.914.297,41

Celkem výdaje

24.857.585,63

Rozdíl příjmů a výdajů

- 5.056.711,78

Další finanční operace -Výdaje - splátky úvěrů

-15.090.045,84

- příjmy- dlouhodobé přijaté úvěry

10.064.537,89

- příjmy - částka vyrovnávající schodek

287.976,44

- změna stavu na bank. účtech

-318.209,27

- operace nemající charakter příjmů a výdajů
CEKEM:

- 971,- 5.056.711,78

Stav běžného účtu u ČSOB k 31.12.2015 (kontokorent)

- 713.961,87

Stav běžného účtu u ČS k 31.12.2015

382.044,96

Stav běžného účtu u ČNB k 31.12.2015

27.428,11

Stav pokladní hotovosti k 31.12.2015
Stav podúčtu - sociální fond - k 31.12.2015
Stav cenin k 31.12.2015
Stav úvěru na byt.výstavbu k 31.12.2015
Stav úvěru na rekonstr. náměstí-II.et. k 31.12.2015
Stav úvěru na rekonstr. Zahradní ulice

192.909,127,58
522,27.196.898,97
895.768,1.927.404,-

Zásoby – zboží na skladě – propagační předměty

231.862,-

Zásoby – publikace J. Roubal

14.720,-

Pohledávky k 31.12.2015
- vodné,stočné

68.679,-

- nezaplacené fa 2008

29.335,-
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- nezaplacené fa 2009

13.459,-

- nezaplacené fa 2015

5.842,-

- nájemné bytová výstavba

549.459,02

- nájemné bytové a nebyt.prost.

360.326,-

- odpady

5.378,-

Celkem pohledávky:

1.032.478,02

Závazky k 31.12.2015
- mzdy, SP,ZP, daň za 12/2015

259.457,-

- dodavatel – nezaplacené fa za 2015

856.876,26

- zálohy el.energie, plyn

584.022,-

- odběr podzemní vody

50.000,-

- DPH za 4.čtvrtl. 2015

55.088,-

Celkem závazky:

1.805.443,26

Hodnota majetku městyse podle druhu
drobný dlouhodobý nehmotný majetek

167.536,-

budovy, stavby

131.037.170,75

Samostatné movité věci

3.678.114,65

drobný hmotný inv.majetek

2.168.072,84

pozemky

8.039.194,80

nedokončené investice- územní plan + LHP
nedokončené investice

848.829,21
8.602.469,15

umělecká díla a předměty

221.444,-

podílové listy

1.697,73

Celkem hodnota majetku:

154.764.529,13

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí:
MATEŘSKÁ ŠKOLKA
hlavní činnost

- náklady celkem

1.654.118,75

- výnosy celkem

1.755.578,85

Výsledek hospodaření celkem:

101.460,10

Fond odměn k 31.12.2015

28.567,59

Fond rezervní k 31.12.2015

3.000,-

Fond FKSP k 31.12.2015

7.611,-
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Stav běžného účtu k 31.12.2015

184.366,75

Stav účtu FKSP k 31.12.2015

10.149,-

Pokladní hotovost k 31.12.2015

6.674,-

Materiál na skladě k 31.12.2015

16.172,69

Pohledávky k 31.12.2015
- pohledávky z vlastní činnosti

11.192,-

- za zaměstnance

1.900,-

- náklady příštích období

760,-

Celkem pohledávky

13.852,-

Závazky k 31.12.2015
- mzdy, SP, ZP, daň

146.540,-

- dodavatelé - fa 2015

3.777,-

- krátkodobé přijaté zálohy

2.700,-

Celkem závazky

153.017,-

Finanční vypořádání dotací městyse za rok 2015
Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 13.315.013,- Kč.
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v níže uvedené tabulce.
Dotace byly řádně vyúčtovány.
Nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby ve výši 4.908,- Kč byly vráceny do státního
rozpočtu dne 28.1.2015.
Poskytovatel

účel

ÚZ

položka

rozpočet

čerpání

%

KÚPK

Výkon státní správy

-

4112

291.600,-

291.600,-

100

83005
83505

4123
4223

201.220,48
5.133.146,62

201.220,48
5.133.146,62

100
100

83005
83505

4123
4223

267.410,6.638.345,-

267.410,6.638.345,-

100
100

-

4122

3.883,-

3.883,-

100

4116
4116

96.671,236 987,-

96.671,236 987,-

100
100

Rekonstrukce příst.
kom.k výz.pam- I.et.
ROP
- neinvestice
- investice

ROP

Rekonstrukce nám. a
příst. Komunikací
II.et.
- neinvestice
- investice

KÚPK
ÚP Klatovy

hasiči-na zásahy a
odbornou přípravu

op.prog. lidské zdroje 13013
veř.prosp.práce
13234
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MK ČR

Starý zámek-muzeum
34940
protipožární systém

4216

200.000,-

200.000,-

100

MK ČR

knihovna – VISK 3

34053

4116

30.000,-

30.000,-

100

KÚPK

Na výměnu
nefunkčních šoupat
veřejného vodovodu

-

4122

160.000,-

160.000,-

100

KÚPK

Hasiči - věcné
vybavení JSDH

-

4122

40.000,-

40.000,-

100

-

4121

15.750,-

15.750,-

100

Hasiči JSDH – na
Obce Křenice
zajištění požární
a Biřkov
ochrany

Schváleno zastupitelstvem městyse Chudenice usnesením č. ……………… ze dne: ………………

.................................…
Mgr. Marcel Bezděk
místostarosta městyse

...................................…
David Žák
místostarosta městyse

…………………………..
Martin Dolejš
starosta městyse

Vyvěšeno :

Sejmuto

:

Vyvěšeno na el.úřední desce :
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