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Zpráva o hospoda ření obce za rok 2014 
Návrh záv ěrečného ú čtu obce Horní Smr čné za rok 2014 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů) 

 

Údaje o obci:  

Adresa: Obec Horní Smrčné, Horní Smrčné č.ev. 73, 675 07 Čechtín 
Telefonické spojení: 736 784 003 
E-mailová adresa: starosta@hornismrcne.cz 
Bankovní spojení:  
Základní běžný účet zřízen u Komerční banky, a.s. pobočka Třebíč č.ú. 11327711/0100 
Spořící účet číslo 107-7592790297 
Účet u ČNB, pobočka Brno, číslo účtu 94-6413711/0710 
 
Počet členů zastupitelstva obce v roce 2014: 6 
Počet veřejných zasedání zastupitelstva v roce 2014:    7 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce HORNÍ SMRČNÉ: 4.11.2014 
Nově zvolené zastupitelstvo pracuje ve stejném složení, pouze Františka Pekárka nahradila 
Marie Kratochvílová. 
V roce 2014 pracoval finanční a kontrolní výbor zastupitelstva. 
 
Obec Horní Smrčné je členem Svazku obcí „Skládka TKO“, DSO pro plynofikaci oblasti 
Bransouze, partnerem MAS Podhorácko. 
 
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem 
GORDIC Jihlava. 
 

Údaje o pln ění příjmů a výdaj ů za rok 2014  
      Plnění k 31. 12. 2014    RU 
Třída 1 – daňové příjmy                    667.009,29 Kč  99,94 % 
Třída 2 – nedaňové příjmy                      57.179,10 Kč  99,65 % 
Třída 3 – kapitálové příjmy                        3.050,00 Kč           100,00 % 
Třída 4 – přijaté transfery (včetně převodů 
               mezi rozpočtovými účty)      1.249.290,00 Kč           100,00 % 
 
Příjmy celkem:                  1.976.528,39 K č  99,97 % 
 
Třída 5 – běžné výdaje                 1.797.059,59 Kč  99,95 % 
Třída 6 – kapitálové výdaje                               0,00 Kč    0,00 % 
Výdaje celkem:                  1.797.059,59 K č  99,95 % 
 
Třída 8 – financování                    179.468,80 Kč /přebytek/ 
 
Úplné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném 
členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí u starosty obce – výkaz FIN 2-12, rozbor 
čerpání příjmů a výdajů.   
 
Obec Horní Smrčné nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Veškeré peněžní 
operace byly účtovány v rámci rozpočtu, během roku byla přijata 4 rozpočtová opatření. 



 2 

Stavy ú čtů obce k 31.12.2014:  
 
Základní běžný účet u KB:      716.926,23 Kč 
Spořící účet u KB:               1.000.887,75 Kč 
Běžný účet u ČNB:              743,40 Kč  
 
 
Přijaté dotace   
4112 – dotace ze státního rozpočtu ČR                 54.400,00 Kč 
4111 – dotace na volby do EP                               7.865,00 Kč 
4111 – dotace na volby do zastupitelstva obce                                   8.025,00 Kč 
4122 – dotace Program obnovy venkova Vysočiny  
            na opravy místních komunikací a veřejného prostranství    106.000,00 Kč 
 
            
 

Údaje o hospoda ření s majetkem obce k 31. 12. 2014  
 
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2014 na základě 
pokynu starosty. Podrobnosti o hospodaření s majetkem jsou k nahlédnutí v zápisech  
o provedené inventarizaci u starosty obce. 
 

brutto k 31. 12. 2013 brutto k 31. 12. 2014 

 
019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  122.855,60 Kč        122.855,60 Kč  
021 stavby              5.171.819,00 Kč     5.171.819,00 Kč 
022 samostatné movité věci      99.779,00 Kč           99.779,00 Kč 
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek    42.001,00 Kč           42.001,00 Kč 
031 pozemky      175.335,36 Kč         175.179,20 Kč 
       úbytek 156,16 Kč (prodej p.č. 43 a 560/1 manželé Matouškovi) 
 
 
 
Zpráva o výsledku p řezkoumání hospoda ření obce za rok 2014   
 
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 
Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků pracovnicí odboru kontroly 
Krajského úřadu pro Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě paní Monikou Havelkovou dne 
9.4.2015. 
 
 
Závěr: Při přezkoumání hospoda ření obce Horní Smr čné za rok 2014 nebyly zjišt ěny 
chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku p řezkoumání je p řílohou záv ěrečného ú čtu. 
 
 
Připomínky k návrhu záv ěrečného ú čtu mohou ob čané uplatnit písemn ě ve lhůtě 15 
dnů ode dne vyv ěšení na ú řední desce nebo ústn ě na zasedání zastupitelstva. 
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Přílohy:  sestava Závěrečný účet za rok 2014 
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Jsou vyvěšeny na úřední desce. 
 
   
Přílohy:  Výkaz FIN 2-12 M za období 12/2014 
  Rozvaha za období 13/2014 
  Výkaz zisku a ztráty za období 13/2014 
  Výkaz Příloha 
  Zápisy o provedených inventurách 
  Vše je k nahlédnutí u starosty obce. 
 
 
 
Sestavila: Božena Jonášová, účetní 
 
 
 
 
 
V Koutech dne: 15. 4. 2015 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: …………………  
 
Sejmuto: ………………… 
 
 
 
 
 
Schváleno zastupitelstvem obce dne:  ……………………… 
 
 


