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rok 2015 př.7/2o/201,6

tlázev obce: obec kuněiovice
\dresa Kuněiovice 28
č: ,730B6

v souladu s § 43 zákona ó. 12Bl2a00 Sb, O obcích zřeřejňujeme návrh závěrečného účtu,

společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.

1. ÚOale o plnění příjmů a výdajů {v tis,Kč)

Z. UOale o hospodaření s majetkem a o dalšich finančních operacích

Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly,
Při vnitřních ani externích kontrolách nebylo zjištěno, že by došlo k porušenípravidel
hospodaření s majetkem.
Nedošlo k qiznamným přírůstkům a úbytkům majetku, nejvfznamnější pohyby jsou uvedeny
v přiložené tabulce:

Označení majetku hodnota(tis.Kč)
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3. Vyúčtování finaněních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí,
státním fodům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření da|ších osob

č.řádku Název položkv Schv.rozp. Upr.rozp Výsledek
4010 lřída 1- Daňové příimv 154i 1641 184c
4o2a líída2 - Nedaňové příimy 13i 171 92

4030 |-řída 3 - Kapitálové příimv

4040 |-řída 4 - Přiiaté transfery 5l §t 54

4050 eříimv celkem 174i 186i 199i
4200 rříimy po konsolidaci 174i 186i 1992

4210 l-řída 5 -Běžné wdaie 143i 1404 1134
4220 |-řída 6 - Kapitálové uýdaie 31t 51: 49§

4240 /Ýdaie celkem 174i 1911 1633

4430 vÝdaie po konsolidaci 1743 í 91; 163:

4440 Saldo příimů a v,ýdaiů -5( 35í



4.Tvorba a použití fondů {v tis.Kč)

Obec nemá žádné účelové fondy

5. Závér ze zprávy o výsledku přezkoumání:

A/ Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31. 12.2015 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez v,ýhrad.

Bl OZ schvaluje účetní závěrku za rok2015,

Cl Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny
chyby a nedostatky,

D/ Úplná zprávaouýsledku přezkoumání je přílohou závěrečného účtu.
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Další přílohy, tvořící závéreéný úěet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány
na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu:

o účetní výkary Rozvaha, Yýkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní ávérce avýkazFlN 2-12,

/Y-
Jan Šabacký, místostarosta -i

Marek Ludvík, člen
václav král, člen
Jiří Lówy, člen ZO
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