
       Město  Nalžovské  Hory   

   

                 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NALŽOVSKÉ HORY ZA ROK 2016   

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

 

 

1) Příjmy, výdaje a stavy účtů: 

Ke dni  31.12.2016  město Nalžovské Hory vykázalo příjmy ve výši     20.886.504,37 Kč 

                                                                                    a výdaje ve výši    18.954.079,13 Kč 

 

Počáteční stav na účtech u KB a ČNB k 1.1.2016:                   7.964.046,95 Kč 

Konečný stav na účtech u KB a ČNB k 31.12.2016:              10.322.820,66 Kč 

( z toho rezervní fond na opr.vodovodu a kanalizace = 18.000,- Kč) 

Financování-položka 8901-kumulace daně z přenesené daňové povinnosti:     426.348,47 Kč      

  

Údaje o příjmech a výdajích za rok 2016 v podrobném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy 

v příloze Rozbor hospodaření. 

Rozpočet, který byl schválen na jednání zastupitelstva dne 10.12.2015, byl během roku 2016 upraven šesti 

rozpočtovými opatřeními. 

 

2) Přehled vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí (dotace): 

UZ Označení účelového transferu       přiděleno Kč        čerpáno Kč         Vratka    

15002     Dot.na výřez křovin v drahách Žďár 25.920,- 25.920,- 0   

13013        Dot.na mzdu pro zaměstnance z ÚP  92.984,- 92.984,- 0  

98193         Dot.na volby                                                                                       204.050,- 116.795,08 87.254,92  

-       Dot.na knihovnu od okolních obcí 18.500,- 18.500,- 0  

34053     Dot.na počítač. vybavení knihovny  27.000,- 27.000,- 0  

14004     Dot.na odbornou přípravu – SDH 4.000,- 4.000,- 0  

-                   Dot.na lesy  158.400,- 158.400,-  0  

-              
    Dot.na opravu fasád budov 20/I a 
12/I Stříbrné Hory  200.000,- 200.000,- 0  

-                   Dot.na dopr. automobil SDH Letovy 300.000,- 300.000,- 0  



  

 

3) Stav fondů rezerv a finančních aktiv 

  1. Fond rezerv – na opravy vodovodu           stav k 31.12.2016     18.000,- Kč (krytý zůstatkem BÚ) 

      Příjmy fondu tvoří roční nájemné z vodovodu a převod k tomu určených vlastních prostředků z ročního 

rozpočtu města. 

Čerpání z tohoto fondu v r. 2016:    373.636,21 Kč (oprava vodovodu a kanalizace u konzumu NH) 

 

Město Nalžovské Hory nepřijalo v roce 2016 žádný úvěr ani půjčku. 

 

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené Městem Nalžovské Hory 

Město Nalžovské Hory je zřizovatelem Šafránkovy základní školy a mateřské školy. Dle Výroční zprávy o 

hospodaření školy za rok 2016 byly: 

příjmy z hlavní činnosti:  13.529.880,- Kč 

výdaje z hlavní činnosti:  13.474.016,27 Kč 

příjmy z doplňkové činnosti: 170.054 Kč 

výdaje z doplňkové činnosti: 169.404,33 Kč 

Roční účetní závěrky zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou 

založeny v ZŠ Nalžovské Hory a zveřejněny ve Sbírce listin v Obchodním rejstříku. 

  

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nalžovské Hory za rok 2016 

Přezkoumání hospodaření provedla ing. Simona Pacáková, soukromá auditorka. 

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

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 17.3. a 28.4.2017. 

 

Celkový závěrečný účet města Nalžovské Hory za rok 2016 včetně příloh a účetní závěrka jsou uloženy na 

MěÚ Nalžovské Hory a jsou k nahlédnutí v úředních hodinách. 

 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2016 mohou občané uplatnit buď písemně v době 

od 15.6.2017 do 26.6.2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 28.6.2017 v Ústalči. 

  

 

Sestavila: Hana Melcová 

V Nalžovských Horách, 12.6.2017 

  

 

Vyvěšeno: 13.6.2017 

Sejmuto:  

  

 

 


