
ruÁvRx zÁvĚnrčnÉxo účru za rok zor+

{ázev obce: obec kuněiovice
\dresa (uněiovice 28
C: )73086

v souladu s § 43 zákona 12812000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu,
společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.

r. ÚOale o plnění příjmů a výdajů (v tis.Kč)

2. Udaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích

Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony azávaznými pravidly. Při vnitřních ani externích
kontrolách nebylo zjištěno, že by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem.

Nedošlo k v,ýznamným přírůstkům a úbytkům majetku, nejrnýznamnější pohyby
jsou uvedeny v přiložené tabulce.

)značení majetkr hodnota(tis.Kč)
pozn (nákup/prodej/bezÚplatne

nabvtí/pozbvtí/dar/...,)

3. Vyúčtovánífinančních vztahů ke státnímu rozpoětu, k rozpočtům krajů, obcí,
sátním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

.řádku Název ooložkv Schv.rozo. Upr.rozp VÝsledek
40,10 lřídal-Daňovéoříimv 147 17)! 169,
4o2o lřída 2 - Nedaňové oříimv 16( 27 12
4030 lřída 3 - kapitálové příimv 3( 3(

4040 lřída 4 - přiiaté transferv 6( Qt Qt

4050 'říimv celkem 169, 212l í 93!

42oo 'říimv oo konsolidaci ,t69, 2,12l í93!

421o třída5-BěžnévÝdaie 179 216l 149:
4220 třída 6 - kapitálové uýdaie 4al 40l 4l,

4240 /Ýdaie celkem l l ,,l91l 256l í53l
4430 /ýdaie oo konsolidaci 21s, 256l 153l

4440 ,aloo prllmu a vvoalu -50l 44l 40,



4.Tvorba a použití fondů (v tis.Kě)

Obec nemá žádné úěelové fondy

5.Závěr ze zprávy o vrýsledku přezkoumání:

A/ Zastupitelstvo projednalo ávěrečný účet obce k31, 12.2014 avyjadřuje souhlas
s celoroěnim hospodařením, a to bez výhrad.

C/ OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2014. Dále pak schvaluje uýsledek hospodaření s tím,
Že rozhodqe o jeho převod u na úč,et 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období,
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Další přílohy, tvořící závěreěný účet, které z důvodu rozsahu neisou vyvěšovány na úřední
desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu:

o účetní výRazy Rozvaha, Výkaz zisku a rtráty, Příloha k účetní závěrce awkaz FlN 2-12,
. práva o rnýsledku přezkoumání hospodaření


