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Závěrečný účet 

Obce Prackovice nad Labem 

za rok 2014
- úplné znění s účetními přílohami k nahlédnutí na 

OÚ a na webu www.prackovice-litochovice.cz

- znění bez účetních příloh k dispozici na poště v Prackovicích, 
v obchodě u Bartošů v Prackovicích, v obchodě u Davida 
v Litochovicích, v obchodě u Tingh v Litochovicích

Vyhotovila:  Bc.Eva Křížová, Mgr.Andrea Svobodová Křešová       Vyvěšeno dne: 3.6.2014

http://www.prackovice-litochovice.cz


1.Údaje o organizaci 
Identifikační číslo:		 	 00264229 

Název:	 	 	 	 Obec Prackovice nad Labem 

Ulice, č.p. 	 	 	 	 Prackovice 54 

Obec:	 	 	 	 	 Prackovice nad Labem 

PSČ, pošta	 	 	 	 411 33, Prackovice nad Labem  

Datum vzniku:	 	 	 zakládací listinou ze dne  

2.Kontaktní údaje 
Telefon:	 	 	 	 416 539 091 

Fax:	 	 	 	 	 416 539 091 

e-mail:	 	 	 	 ou.prackovice@mybox.cz 

internetové stránky:	 	 http://www.prackovice-litochovice.cz/ 

3.Doplňující údaje 
	  

Statutární zástupce k 1.1.2014:	 Mgr. Andrea Svobodová Křešová 

Statutární zástupce k 31.12.2014:	 Mgr. Andrea Svobodová Křešová 

Počet obyvatel k 01.01.2014:	 	 616 

Počet obyvatel k 31.12.2014:	 	 619 

4.Zastupitelstvo  obce  v roce  2014 

Až do ustavení nového zastupitelstva v listopadu 2014 pracovalo zastupitelstvo obce v počtu 5 
členů (čili na zákonné hranici minimálního počtu zastupitelů).  

V pátek 10.10.2014 skončilo volební období zastupitelstva zvoleného ve volbách v roce 2010 a 
ustaveného dne 10.11.2010. Volby do zastupitelstev obcí se konaly ve dnech 10.10.2014 od 
14:00 až 22:00 (pátek) a 11.10.2014 od 8:00 do 14:00. Dne 5.8.2014 byl  poslední den k 
odevzdání kandidátních listin a petice s podpisy schvalující vznik dané kandidátní listiny. Pro 
naši obec byl počet podpisů stanoven na 43 (7% z celkového počtu obyvatel ke dni 1.1.2014) a 
maximální počet kandidátů na kandidátní listině byl 9. Zastupitelstvo i nadále zůstává 7-
členné. Zákon o volbách upravuje zákon č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky Ministerstva vnitra č.
59/2002 Sb., o provedení některých zákonných ustanovení. 

mailto:ou.prackovice@mybox.cz
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V obci byla podána opět jen jedna kandidátní listina, kterou sestavila starostka z osvědčených 
kandidátů z předchozího volebního období doplněných o některé nové kandidáty. Kandidátní 
listina Sdružení nezávislých kandidátů předložená do voleb do zastupitelstev obcí: 

1.Mgr.Andrea Svobodová Křešová (43 let), 2. Ladislav Svoboda (42 let), 3. Martin Vágner (42 
let), 4. Michal Lupínek (22 let), 5. Antonín Holeyšovský (36 let), 6.Zdeněk Olejník (58 let), 7. 
Jiří Dolejš (44 let), 8. Miloslava Procházková (47 let), 9. Vladimír Svoboda (40 let). 

Výsledky hlasování byly zveřejněny na Úřední desce dne 13.10.2014: 

1. Mgr.Andrea Svobodová Křešová  (1)	 	 	 209 hlasů (ve 2010: 224 hlasů) 

2. Antonín Holeyšovský (5)	 	 	 	 174 hlasů 

3. Michal Lupínek (4)	 	 	 	 	 173 hlasů 

4. Ladislav Svoboda (2)	 	 	 	 	 119 hlasů (ve 2010: 137 hlasů) 

5. Martin Vágner (3)	 	 	 	 	 135 hlasů (ve 2010: 89 hlasů) 

6. Zdeněk Olejník (5)	 	 	 	 	 130 hlasů 

7. Jiří Dolejš (7)	 	 	 	 	 	   52 hlasů (ve 2010: 94 hlasů) 

Náhradníci: 

8. Miloslava Procházková	 (8)	 	 	 	 114 hlasů 

9. Vladimír Svoboda (9)	 	 	 	 	   73 hlasů (ve 2010: 156 hlasů)	 	
	 	  

Počet voličů na seznamu: 	 	 	 500	 	 Volební účast 2014: 	51, 80% 

	 	 	 	 	 	 srovnání:      Volební účast 2010: 52, 77%	 	  

Vydané obálky:	 	 	 	 259	 	 Odevzdané obálky: 259 

Složení zastupitelstva obce do řádných komunálních voleb 10.10.2014: 

Mgr. Andrea Svobodová Křešová	 starostka 

p. Svoboda Ladislav	 	 	 místostarosta 

p. Svoboda Vladimír	 	 	 člen zastupitelstva 

p. Vágner Martin	 	 	 	 předseda kontrolního výboru 

p. Dolejš Jiří	 	 	 	 předseda finančního výboru 



Složení zastupitelstva obce od ustavujícího zasedání 8.11.2014 usnesením č.4/2014 
ze dne 8.11.2014: 

Mgr. Andrea Svobodová Křešová	 starostka 

p. Svoboda Ladislav	 	 	 místostarosta 

p. Vágner Martin	 	 	 	 předseda kontrolního výboru 

p. Olejník Zdeněk	 	             	 předseda finančního výboru 

p. Holeyšovský Antonín	 	 	 člen zastupitelstva 

p. Lupínek Michal		 	 	 člen zastupitelstva 

p. Procházková Miloslava	 	 člen zastupitelstva 

5.Členové  výborů a komisí 

Do 7.11.2014 

p. Baroš Petr	 	 	 člen kontrolního výboru 

p. Jiří Kubín	 	 	 člen kontrolního výboru 

p. Jiří Dlouhý	 	 	 člen finančního výboru 

Ing. Vilma Holečková	 	 člen finančního výboru 

Od 8.11.204 

p. Pěčová Hana	 	 	 člen kontrolního výboru 

p. Buřičová Anna	 	 	 člen kontrolního výboru 

p. Hauserová Ivana	 	 člen finančního výboru 

Ing. Vilma Holečková	 	 člen finančního výboru 

p. Chotětická Ivana	 	 člen kulturní komise 

p. Bartošová Jana		 	 člen kulturní komise 

p. Saková Eva	 	 	 člen kulturní komise 



6.Počet veřejných jednání zastupitelstva obce 
Veřejných  zasedání	 v roce 2014  celkem 5 

1/2014	 	 Prackovice nad Labem	 28.03.2014 
2/2014	 	 Litochovice nad Labem	 27.06.2014 
3/2014	 	 Prackovice nad Labem	 25.09.2014 
4/2014	 	 Litochovice nad Labem	 08.11.2014 
5/2014	 	 Prackovice nad Labem	 13.12.2014 

7.Práce výborů a komisí v roce 2014 

Finanční výbor: do zvolení nového FV v novém volebním období FV v roce 2014 nepracoval. Od 
11/2014 2 kontroly FV. 
Kontrolní výbor:  kontrola zápisů z jednání, kontrola výběrového řízení, kontrola pronájmu 
bytu, kontrola vývěsky. Do 11/2014 pracoval ve 2 členech. Od 11/2014 uskutečněna kontrola v 
novém složení. 

Bytová komise: přidělování bytů, řešení exekucí, řešení vystěhování, řešení oprav a 
technických záležitostí bytového fondu. Doplnění - jednání bytové komise: 

10.1.2014 
Projednání žádostí: p.Procházková,  p.Vojna společně s p.Kadlecová.             
Přidělení bytu č.2 v č.p.41 paní Procházkové (podklady doloženy) 
 p.Vojna společně s p.Kadlecová.(nedoloženy podklady) 
  
22.1.2014                                                                                                                                       
Projednání žádostí: p.Kadlecová.      
Přidělení bytu č. v č.p.1 paní Kadlecová  (podklady doloženy) 
  
13.2.2014 
Projednání žádostí: p.Hataš   
Přidělení bytu č.4. v č.p.97 pan Hataš (podklady doloženy) 

 7:7:2014 
Projednání žádostí: p. Dušánek 
Přidělení bytu č.3 v č.p.1 pan Dušánek (podklady doloženy) 
  
 21.7.2014 
Projednání žádosti nájemníků z č.p.97 o přezkoumání vyučtování stočného za období 
2013-2014 
   
22.12.2014 
Projednání žádosti: p.Laupyová  
Přidělení bytu č.5 v č.p.137 pní Laupyová (podklady doloženy) 



Kulturní komise 
	 Akce uskutečněné v roce 2014 

datum	 	 druh akce	 	 	 počet účastníků 
6.1.14	 	 Setkání důchodců	 	 	 17 
8.2.14	 	 Výlet na Vaňovské vodopády	 22 
15.2.14	 	 Karneval pro děti	 	 	 30dětí 
8.3.14	 	 Harmonikáři v hospůdce	 	 60 
30.4.14	 	 Pálení čarodejnic	 	 	 200 
18.5.14	 	 Výlet do Opárna - zrušen pro nepřízeň počasí 
8.6.14	 	 Den dětí	 	 	 	 110 
13.9.14	 	 Posvícení	 	 	 	 250 
18.10.14	 	 Výlet na Kamýk	 	 	 9	 oml.10 
7.11.14	 	 Lampionový průvod		 47dětí došlo k vílám, 60 u Labe 
29.11.14	 	 Rozsvícení vánočního stromu	 150 

8. Organizační složky a organizace působící v obci Prackovice nad 
Labem - Litochovice nad Labem 

Místní knihovna obce Prackovice nad Labem - Keramika Prackovice 

- doplnění: Akce keramického kroužku a knihovny za rok 2014:      

	 Velikonoční trhy v ústeckém muzeu (duben) 
	 účast na seminárním výjezdu knihovny K.H.Máchy  (květen) 
	 poděkování za práci a rozloučení dětí keramického kroužku s p.   	 	 	
	 L.Dlouhou  (červen) 
	 tombola z keramiky na posvícení sv. Matouše (září) 
	 účast na výstavě řemesel v ústeckém muzeu  (listopad)  
	 účast na prodejních vánočních trzích v ústeckém muzeu  (prosinec) 
	 účast na prodejních vánočních trzích na zámku Ploskovice (prosinec) 
	 v místní knihovně uspořádaná výstava a prodej naší keramiky	   

Místní knihovna obce Litochovice nad Labem - Veverčata	   

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Prackovice - Litochovice 

- doplnění: činnost JSDH ve 2014 ve zkratce 
1 zásah v prosinci, společenské akce stavění májky (+májky děvčatům), májová zábava, 
pálení čarodejnic, ukázka techniky na posvícení,   čištění okapů na obecních domech a 
propustků v obcích. Za rok 2014 přijati 4 členové ke konci roku 2014 bylo 11 členů . 
Opravy na hasičském voze: 2014 výměna pneumatik na autě, oprava čerpadla, běžná 
údržba hasičského vozu. 

TJ Sokol Prackovice nad Labem 

- rozpis zápasů a jejich výsledky jsou uvedeny v příloze 



TJ Litochovice nad Labem – Yachtclub 

Rybářský kroužek 

9. Členství  Obce v OS a jiných právních subjektech 
Obec Prackovice nad Labem je členem: 

Svazku MAS České středohoří od 19.12.2010	  

Svazku obcí Euroregion Labe	 stále 

9.Pracovníci obce: 
K 31.12.2014 
Hlavní účetní:	 	 	 	 Bc. Eva Henniche Křížová 
Asistentka starosty:	 	 	 Kateřina Šebová   
	 	 	 	 	 	 Alena Šímová zástup za MD 
	 	 	 	 	 	  (od 1.10.2014 na dotaci 	z EU z důvodu 	 	
	 předání agendy kolegyni opětovně 	 	 	 	 	 	 	 	
	 nastupující po ukončení mateřské dovolené)  

Technik:	 	 	 	 	 Václav Dědina 
Údržba zeleně:	 	 	 	 Lenka Poláková  

Dotovaná pracovní místa Úřadu práce (pracovníci na veřejně prospěšné práce) 
Pracovník pro úklid obce:	 	 	 Radka Vágnerová 		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Miloš Ježek	 	  
DPČ 
Kronika a správce internetových stránek:	 Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
Vedení knihovny Litochovice nad Labem:	 Jana Bernášková 
Vedení knihovny Prackovice nad Labem:	 Anna Buřičová 

10.Pojištění majetku 
IMG a.s., Generali Pojišťovna a.s. 

11.Zpracování agendy obce 
Veškerá agenda obce je počítačově zpracovávána programem KEO. 



12.Daňová povinnost 
Obec Prackovice nad Labem je plátce DPH za stočné, dovoz multicarou, pronájmy 
nebytových prostor, je plátcem z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických 
osob a daně z převodu nemovitostí. 

13.Výběrová řízení v roce 2014 
Při zadávání veřejných zakázek bylo postupováno podle zákona  137/2006 Sb., § 12, 
odst. 6 (veřejná zakázka malého rozsahu). Při výběru dodavatele bylo postupováno tak, 
aby byl dodržen § 6 zákona 137/2006 Sb.  

a) Rekonstrukce místní komunikace (a výměna 14 ks svítidel za LED) 

Doplnění: 

- Celkové náklady na projekt: 654.742,-Kč, dotace MAS České středohoří - SZIF: 
544.007,-Kč, spoluúčast obce: 110.735,-Kč) 

- Žádost o dotaci byla podána v dubnu 2013, smlouva o dotaci se SZIF byla podepsána 
26.8.2013, VŘ na tento projekt proběhlo v září 2013, vítěznou firmou byla vybrána 
Chládek & Tintěra s nejnižší nabídkovou cenou 598.748,-Kč vč.DPH a dobou 
zhotovení díla  do 4 týdnů od zahájení prací, realizace projektu proběhla v 
11-12/2013, součástí projektu byla i výměna 14 ks svítidel VO za LED svítidla ve výši 
66.000,- Kč bez DPH ; kontrola veškeré dokumentace a administrace ze strany SZIF 
a proplacení dotace proběhla v lednu 2014 

b) Oprava bytového domu č.p.8 v Prackovicích n/L: 

Doplnění:  

	 - střecha, 2x koupelna, fasáda - tato oprava byla zahájena v důsledku havarijního 
stavu střechy, došlo k oplechování komínů a problematických částí střechy a 
vyspravení děr ve střeše, vyměněny a nastaveny byly ztrouchnivělé trámy, bylo 
impregnováno veškeré půdní dřevo a podbití střechy kromě impregnace opatřeno 
ochrannou barvou, zároveň byly natřeny ostatní dřevěné prvky vně domu (sudovité 
balkónky atd.), vyspravena fasáda a natřena dle původní barevnosti (fasáda + 
šambrány kolem oken). Dům dostal velmi pěkný původní vzhled. Ve dvou ze čtyř bytů 
byly rekontruovány koupelny a zejména rozvody vody a odpadů, vyspraveny opadané 
omítky). Celkové náklady rekonstrukce z obecního rozpočtu: cca 360.000,-Kč 



c) Kompletní čistění rybníka v Prackovicích: 

Doplnění:  

	 - v rámci projektu Náprava škod po povodni (propustky), na který Obec získala 
dotaci Ministerstva dopravy (viz níže) bylo v měsíci srpnu 2014 provedeno kompletní 
vyčištění rybníka (27.7.2014 vypuštění rybníka a výlov ryb), včetně nánosů z 
předchozího částečného bagrování, rybník tak získal svou původní délku i hloubku, 
významná byla pomoc rybářů, hasičů a místní firmy na zemní práce, podíleli se i 
dobrovolníci. Rybník je výhledově uvažován jako retence v období nadměrnýchs rážek 
a zároveň jako chovný pro rybolov (náklady Obec: 200 tisíc Kč). 

d) Náprava škod po povodni v červnu 2013 - Oprava místní komunikace SO1 a SO2, 
SO3 

- (FSEU + dotace MD - 1,8 milionu Kč - FSEU 100% krytí nákladů) - po povodni 2013 byl 
zpracován plán nutných oprav v obci způsobených zvýšeným zvodněním pramenů 
nad oběma obcemi, ke kterému došlo možná i činností na dálnici D8. Tento plán 
obsahoval 19 stavebních objektů, které byly předloženy v červenci 2013 Ministerstvu 
dopravy se žádostí o podporu. Stavební objekty 01, 02 a 03 se nacházely přímo v 
povodňové zńě, zatímco ostatní stavební objekty tvořila problémová místa při 
bleskových nebo déle trvajících vodních srážkách. MD vybralo překvapivě k podpoře 
pouze objekty SO 5, 7, 8 (příkop od Křížku ke škole v Prackovicích) v celkové částce 
dotace 911 tisíc Kč, a po odvolání Obce proti Rozhodnutí přidalo ještě SO 3 a 19 
(dešťová kanalizace pod schody a studánka). Jelikož Obec očekávala, že SO 1, 2 a 3 
budou podpořeny, a jelikož si byla vědoma časové tísně mezi Rozhodnutím a ukončení 
realizace projektu, vyhlásila v říjnu 2013 VŘ na realizaci první tří objektů. Vítěznou 
firmou se stala společnost Chládek & Tintěra, a.s. s částkou 1.600.000,-Kč bez DPH 
a dobou dokončení 8 týdnů. Dalšími uchazeči byli Raeder & Falge, s.r.o., a Ravek s.r.o. 
Smlouva byla uzavřena 17.4.2014. Jelikož však tyto objekty ministerstvem do konce 
roku 2013 podpořeny nebyly, a po odvolání přibyl pouze objekt 03, hledala Obec 
možnosti financování těchto oprav, protože stavební objekty se nacházely přímo v 
záplavové zóně a jednalo se o místní přístupové komunikace v Litochovicích za 
motorestem a v Prackovicích “Myší díra”. Nebylo možné z etických důvodů zahájit 
povodňové opravy “na kopci”, když zatopené domácnosti neměly opravený přístup ke 
svým nemovitostem. V únoru 2014 se ukázala možnost profinancování 
uskutečněných oprav prostřednictvím Fondu solidarity Evropské unie, který hradil 
až 100% vynaložených uznatelných nákladů na projekty. Ve úzké spolupráci s 
Krajským úřad Obec připravila realizaci těchto projektů tak, aby odpovídala 
pravidlům FSEU a oprava komunikací SO1 a 2 + SO 03 v dubnu a květnu 2014. Žádost 
o proplacení částky 1.880.273,-Kč (zahrnuto i kofinancování SO 03) byla podána do 
2.kola příjmu žádostí do 20.6.2014 (1.kolo proběhlo 16.dubna 2014, to jsme 
nestíhali). K proplacení bohužel došlo až v roce 2015, proto se účetně Obec dostala do 
schodku, který byl však příjmem dotace zcela vyrovnán. 



e) Náprava škod po povodni v červnu 2013 - Propustky, příkopy, studánka SO 5, 7, 
8, 19 

- (dotace MD 911 tisíc + 176 tisíc Kč, kofinancování akce 100% krytí FSEU). VŘ na 
zhotovitele tohoto projektu proběhlo v červnu 2014 (výzva byla zveřejněna na 
stránkách zadavatele dne 9.6.2014, otevírání obálek proběhlo dne 23.6.2014 v 18 
hodin, vítězem se s nejnižší nabídkou stala společnost Chládek & Tintěra, a.s. s 
částkou 1.123.324,-Kč bez DPH a dobou dokončení 8 týdnů. Dalšími uchazeči byli 
Raeder & Falge, s.r.o., a Ravek s.r.o. Rader&Falge, smlouva byla uzavřena 14.7.2014, 
práce byly zahájeny  hned v červenci 2014 a ukončeny v srpnu 2014. Žádost o 
proplacení částky 6.394.792,17 Kč na kofinancování akce do FSEU byla podána do 
5.9.2014 v rámci 3.kola příjmu žádostí o proplacení. 

f) Náprava škod po povodni v červnu 2013 - Oprava výtlaku a přečerpávacích 
stanic v Litochovicích a Prackovicích (ČS 1, 3, 4, 6, 8, 9) 

- (Celkové výdaje na projekt 6 milionů Kč bez DPH - FSEU 100% krytí nákladů). 
Poškození výtlaku a přečerpávacích stanic a ČOV byly nejzávažnějšími a 
nejnákladnějšími škodami způsobenými povodněmi a zejména pak zvodněním 
pramenů a posunem spodních vrstev. Poškození pěti čerpacích stanic bylo nevratné a 
bylo nutno tato zařízení z velké části vyměnit. Kanalizace Obce fungovala po celé 
období v havarijním režimu a splašky byly z ČS převáženy fekálními vozy. Po 
dlouhých jednáních s Krajským úřadem, Vodoprávním úřadem, Stavebním úřadem a 
odborníky bylo nalezeno řešení, jehož náklady vysoko převyšovaly možnosti Obce. 
Bylo nutné mít nejméně 99% jistotu správnosti provedení a administrace projektu 
tak, aby byl v souladu s pravidly FSEU a byl tímto fondem ve 100% podpořen. VŘ na 
zhotovitele bylo vyhlášeno v červnu 2014, o technickou pomoc Obec požádala 
společnost Stavební poradna, s.r.o., České Budějovice. Realizace oprav byla zahájena 
v polovině července 2014 a dokončena 31.8.2014, tj.dle stanoveného harmonogramu. 
Žádost o proplacení částky 6.394.792,17 Kč na kofinancování akce do FSEU byla 
podána do 5.9.2014 v rámci 3.kola příjmu žádostí o proplacení. 

g) Snížení prašnosti v obcích Prackovice a Litochovice 

- (Celkové výdaje na projekt: 2.099.649,-Kč dotace SFŽP - 1.887.777,35 Kč, spoluúčast 
obce 211.871,65 Kč). VŘ zveřejněno zadavatelem dne 11.9.2014 a pro nedostatek 
nabídek bylo zrušeno. Další VŘ bylo zveřejněno 29.9.2014 a vítěznou firmou se stala 
STS, a.s. Prachatice s nabídkovou cenou na zametací stroj Nilfisk 1.650.950,-Kč bez 
DPH. Kupní smlouva byla uzavřena 24.10.2014, dotace byla proplacena do konce 
roku 2014. 



h) Digitální povodňový plán v rámci projektu Varovný protipovodňový systém 
obce Prackovice (Celkové výdaje na projekt: 128.260,- Kč, dotace SFŽP: 115.434,-
Kč, spoluúčast obce: 12.826,-Kč) 

i) Práce pro každého v Ústeckém kraji (dotace na pracovní místo pro paní Alenu 
Šímovou od 1.10.2014 do 30.4.2015, po odchodu paní Šímové do nového zaměstnání 
nahradila od 1.3. do 30.4.2015 paní Honová) - dotace MPSV, OP Lidské zdroje - 
98.000,-Kč 

15.Rozpočet na rok 2014 
Schválený rozpočet  byl zveřejněn od 21.2.2014 do 28.3.2014. 

Schválen byl 28.3.2014 usnesením č.1/2014 jako přebytkový. 

K 31.12.2014 byl rozpočtovým opatřením schválen schodek ve výši  

16. Změny rozpočtu během roku 2014 
Během roku 2014 byly provedeny a schváleny 3 rozpočtové opatření, kde došlo k 
přeskupení položek i paragrafů a navýšení příjmů i výdajů. 

1	 Rozpočtové opatření č.1/2014	 	 25.09.2014	 usnesením č.3/2014 
2	 Rozpočtové opatření č.2/2014	 	 13.12.2014	 usnesením č.5/2014 
3 	 Rozpočtové opatření č.3/2014	 	 27.02.2015 	usnesením č.1/2015 

17. Rozpočtový výhled 
Rozpočtový výhled má obec Prackovice nad Labem vytvořen na roky 2014- 2018.  

18.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
Přezkoumání hospodaření obce Prackovice nad Labem za rok 2014 bylo provedeno 
5.11.2014 a 2.4.2015 na základě § 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a 
dobrovolných svazků obcí.  

Přezkoumání provedli:	 Bc. Magdalena Chottová	kontrolor pověřený řízením 

Ing. Pavel Domorád	 	 kontrolor 

z odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. 



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracovány na základě „Zápisu 
z dílčího přezkoumání hospodaření“  

A. Přezkoumané písemnosti 
Návrh rozpočtu, pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtové opatření, 
rozpočtový výhled, stanovení závazných ukazatelů zřízených organizacím, 
závěrečný účet, bankovní výpis, dohoda o hmotné odpovědnosti, faktury, hlavní 
kniha, inventurní soupis majetku a závazků, kniha došlých faktur, odměňování 
členů zastupitelstva, pokladní kniha, příloha rozvahy, rozvaha, účetní doklady, 
účtový rozvrh, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty, 
rozvaha zřízených příspěvkových organizací, výkaz zisku a ztráty zřízených 
příspěvkových organizací, zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových 
organizací, odpisový plán, smlouvy a další materiály k  přijatým účelovým 
dotacím, smlouvy o dílo, smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, 
převod) smlouvy o přijetí úvěru, zveřejněné záměry o nakládání s  majetkem, 
dokumentace k  veřejným zakázkám, vnitřní předpis a směrnice, výsledky 
kontrol zřízených organizací, zápisy z  jednání zastupitelstva včetně usnesení, 
finanční a kontrolní výbor, účetní závěrka.   

   B.    Zjištění z konečného dílčího přezkoumání  
           Při přezkoumání hospodaření ÚSC Prackovice nad Labem 
                         nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků   
a) zjištěných v minulých letech 
         -  nebyly zjištěny chyby a nedostatky  
b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2014  
nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.  

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:  
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů 
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků  
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
§ 16 odst. 4 - Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové 
opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu 
nebo v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (napraveno).  
   
D. Závěr  

Nebylo uskutečněno rozpočtové opatření na financování 
rozpočtového schodku nahospodařenými prostředky minulých let - 
položka 8115 ve výkazu FIN 2-12 M ke dni 30.9.2014 ve výši                    
2 343 391,30 Kč.                 -  (splněno dne: 2.4.2015)   

 I.   Při přezkoumání hospodaření ÚSC Prackovice nad Labem za rok 2014   
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 
kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy v části C písm. b), 
odstraněných v průběhu přezkoumání.  



II.   Při přezkoumání hospodaření  ÚSC Prackovice nad Labem za rok 2014 
nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

III.  Při přezkoumání hospodaření  ÚSC Prackovice nad Labem za rok 2014  
byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly  
 a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 	 	  	 	  5,63 %  
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	 	 	 	 68,48 %  
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	  5,41 %   

Poznámka: 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání je současně i návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. 
Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 
odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska 
kontrolorovi pověřenému řízením 
přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje.  Územní celek je ve smyslu 
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k 
nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o 
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému 
přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká 
Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem), a to nejpozději do 15 dnů po projednání 
této zprávy spolu se závěrečným účtem  v orgánech územního celku.   

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu,  ve které 
podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých 
opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu 
zaslat.   
Nesplnění těchto povinností je dle § 14 odst. 1) správním deliktem, za který se uloží 
územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb.  pokuta do výše 
50 000 Kč. 

nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. 

19.Obecně závazné vyhlášky 
1/2011                     OZV-psi 
2/2011                     OZV-VP 
3/2011                    OZV-vstupné 
4/2011                    OZV-ubytování 
5/2011                    OZV-provoz automatů 
6/2011                    OZV-KO 
7/2011                    OZV-KO 
1/2012                    OZV-zrušení 5/2011 
2/2012                    OZV-KO upravená 
1/2013                    OZV-KO upravená - platnost od 1.1.2014 
1/2014                   OZV- koeficient daně z nemovitých věcí 

http://www.prackovice-litochovice.cz/images/vyhlasky/2011-01/1-ozv-mp-psi-2011.pdf
http://www.prackovice-litochovice.cz/images/vyhlasky/2011-02/2-ozv-mp-vp-2011.pages.pdf
http://www.prackovice-litochovice.cz/images/vyhlasky/3-ozv-mp_ze_vstupnho-2011-1.pdf
http://www.prackovice-litochovice.cz/images/vyhlasky/4-ozv-ubytovac_kapacita-2011.pdf
http://www.prackovice-litochovice.cz/images/vyhlasky/5-ozv%20vhp%20a%20jthz%202011-provozovn-1.pdf
http://www.prackovice-litochovice.cz/images/vyhlasky/6-ozv-mp-odpady-2011.pages.pdf
http://www.prackovice-litochovice.cz/images/vyhlasky/7-ozv-mp-odpady-od_1.1.2012.pdf
http://www.prackovice-litochovice.cz/images/vyhlasky/2012-1-prackovice_n.l.-zruen_ozv_mp_vhp-2012.pdf
http://www.prackovice-litochovice.cz/images/vyhlasky/2012-2-odpady-schvlenupraven.pdf
http://www.prackovice-litochovice.cz/images/vyhlasky/prackovice_nad_labem-ozv-mp_odpady-2013-verze_11.12.pdf
http://www.prackovice-litochovice.cz/images/vyhlasky/prackovice_nad_labem-nvrh-ozv-koeficient_da_z_nemovitch_vc-2014-2.pdf


20.Příspěvkové organizace 
Zastupitelstvo obce schválilo Zřizovací listiny pro příspěvkové organizace s účinností 
od 1.1.2003 

MŠ Brouček - (Ředitelka p. Jana Bartošová)  

21.Závěrečná zpráva příspěvkové organizace 
Mateřská škola Brouček, příspěvková organizace 

IČ 	 	 	 75004500 
Adresa:	 	 MŠ Brouček, Prackovice 5, 411 33 Prackovice nad Labem 
Telefon:	 	 416 539 005 

Ředitelka:	 	 p. Jana Bartošová  
Učitelka:	 	 Iva Lahovská 
Školník:	 	 Nataša Hauserová 
Kuchařka:	 	 Marie Kunertová 

Účetní závěrka: 
Příloha 2 
Finanční prostředky přidělené KÚ Ústí nad Labem (příspěvek na školství) 
KÚ	 		 	 35.000,00Kč 
Obec Prackovice nad Labem dotace	            364.000,00Kč 
Příspěvek od KÚ školství na mzdy	         1.500.706,00Kč 
Ostatní výnosy z činnosti	 		 	  13315,61Kč 
Úroky                                                                      1519,22Kč 
Čerpání fondů	 		 	  44804,67Kč 
Výnosy z prodeje služeb	 		            287.925,00Kč 
Příjmy celkem:	 		         2.247.270,50Kč 
Spotřeba materiálu	 		            296.675,13Kč 
Spotřeba energie	 		 	 40.063,89Kč 
Opravy a udržování	 		 	 37.178,50Kč 
Cestovné	 		 	           0,00Kč 
Ostatní služby	 		            128.377,66Kč 
Mzdové náklady	 		         1.196.125,00Kč 
Soc.poj	 		            390.263,00Kč 
Jiné soc. výdaje	 		 	   4.872,00Kč 
Zákonné soc.náklady	 		 	 14.550,67Kč 
Jiné daně a poplatky	 		 	          0,00Kč 
Jiné pokuty a penále	 		 	          0,00Kč 
Odpisy dlouhodobý maj.	 		 	 13.386,00Kč 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku     104.128,00Kč 
Ostatní náklady	 		 	  10.979,87Kč 
Náklady na činnost celkem:	 	 	         2.236.599,72Kč 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je	  10.670,78Kč 

Fond kulturních a soc. potřeb: 



Zůstatek FKSP k 31.12.2014	 	 	 	  7.680,88Kč 
Fond rezervní 
Zůstatek k 31.12.2014	 		 	  9.732,90Kč 
Fond investiční 
Zůstatek k 31.12.2014	 		 	 56.826,00Kč 
Celkem zůstatek na účtech fondu:	 	 74.239,7 

23.Plnění příjmů obce Prackovice nad Labem 

Název 	                       číslo	 	 Schválený	 Rozpočet	 	 Výsledek od 
                             	 Řádku	 	 rozpočet	po změnách	  %	 počátku roku 
Třída 1 - Daňové příjmy 	 	 4010	 	 6560000.00	 6667000.00	  99.99	   6666497,46 
Třída 2 - Nedaňové příjmy 	 4020	 	 2320000.00	 1976000.00	 100.01	   1976138,27 
Třída 3 - Kapitálové příjmy 	 4030	 	  500000.00	  250000.00	 100,00	    250000.00 
Třída 4 - Přijaté transfery 	 4040	 	 3660600.00	 3163600.00	 100,00	   3163490,34 
PŘÍJMY CELKEM 	 	 4050  	 	 13040600.00    12056600.00	 100,00	  12056126,07 

Plnění příjmů příloha číslo 1 

24.Plnění výdajů obce Prackovice nad Labem 

  
Plnění výdajů příloha číslo 2 

Název 	 	 	        Číslo  Schválený	 Rozpočet	 	 Výsledek od 
       Řádku   rozpočet	 po změnách	    %	 počátku roku 

Třída 5 - Běžné výdaje       4210 	 9907600.00	 17800600.00	 100,00	  17800274,66 
Třída 6 - Kapitálové výdaje  4220 	 3450000.00	  3227010.00	  99,99	   3226571,97 
VÝDAJE CELKEM                4240   13357600.00	 21027600.00	 100.00	  21026846,63 

25.Financování 
Název 	 	 	 	        	     Číslo  Schválený	  Rozpočet            Výsledek od	 	 	
	            Řádku   rozpočet	  po změnách	 %     počátku roku 
Změna stavu krát. Pros.na bank.účtech     8115  911000.00   2267000.00  99,96   2266104,76  
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky     8123       0,00   7271000,00 100,00   7271075,80 
Uhrazené splátky dlouhodobých půjč.       8124 -594000.00 - 567000.00   90,90   -566460.00   
Oper.z pen.účtů nemaj.char.příj.a výd.    8901       0.00        0,00    0,00         0,00  
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000  317000.00  8971000.00  100,00   8970720,56 

Financování příloha číslo 3 

26.Vyúčtování příjmů a výdajů hlavní činnosti 

Název                          	 	 Schválený        Rozpočet	       	 Výsledek od 

                                 	 	 rozpočet           po změnách	     	  začátku roku 

PŘÍJMY CELKEM 	 	 13.040.600,-	  12.056.600,-     	 12.056.126,- 

VÝDAJE CELKEM         	 13.357.600,-	  21.027.600,-	      	 21.026.846,- 

FINANCOVÁNÍ                              317.000,-	     8.971.000,-	       	 8.970.720,- 



27.Stavy a obraty na bankovních účtech 
Banky                      	     číslo účtu             stav 31.12.2013        stav 31.12.2014    
KB-běžný	 	 10420-471/0100	 1.193.333,93Kč	    516.710,95Kč     (- 676.622,98 Kč) 
Hospodářská činnost	 78-4758840247/0100       14.166,16Kč	        57.891,37Kč        (  43.725,21 Kč)   
ČSOB běžný	 	 133599512/0300         1.180.528,32Kč	      571.755,80Kč     (-  608.772,52 Kč) 
Česká národní banka        94-7619471/0710       1.067.780.55Kč         43.346.08Kč       (- 1.024.434,47 Kč) 
Pokladna  OÚ	 	 	                                       0,00Kč	 	    0,00Kč 
CELKEM:	 	 	 	        3.455.808,96 Kč    1.189.704,20 Kč  (-  2.266.104,76 Kč) 

Česká spořitelna	 -                0,00Kč 000932-1003989349/0800   
Česká spořitelna	 -                0,00Kč 020933-1003989349/0800 
Česká spořitelna	 -                0,00Kč 000916-1003989349/0800 

Byly schváleny do rozpočtu. 

AVE……………………….……………..…162.000,00  Kč 
KB kanalizace………………………3.885.295,00  Kč 
KB veřejné osvětlení…………….1.283.179,00  Kč 
KB úvěr povodně…………………..7.271.075,80  Kč 
Úvěr Japis přípojky……………………….…….0,00 Kč 
Penále Japis…………………………..…118.365,00  Kč 
Úvěr Japis byty…………………......  ………0,00Kč 

Úvěry………………………………12.719.914,80Kč 

Inventarizační zpráva za rok 2014 
IČ 00264229	 Obec Prackovice nad Labem 

A K T I V A                                                      Účetní stav         Inventarizace    Rozdíl                 
                                                                                 
   Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                        	 012            0.00            0.00            0.00       
   Software                                                 	 	 	  013            0.00            0.00            0.00       
   Ocenitelná práva                                         	 	  014            0.00            0.00            0.00             
   Povolenky na emise a preferenční limity                   	 015            0.00            0.00            0.00             
   Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                        	 018       183630.00       183630.00            0.00         
   Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       	 019       215926.50       215926.50            0.00        
   Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek               041       455600.00       455600.00            0.00 
   Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044            0.00            0.00            0.00 
   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek          051            0.00            0.00            0.00 
   Pozemky                                                  	 	 	  031      2961389,60      2961389,60            0.00 
   Kulturní předměty                                         032            0.00            0.00            0.00 
   Stavby                                                    021    105522006,18    105522006,18            0.00 
   Samostatné movité věci a soubory movitých věcí            022      2939955,66      2939955,66            0.00        
   Pěstitelské celky trvalých porostů                        025            0.00            0.00            0.00  
   Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          028      3151519,05      3151519,05            0.00   
   Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         029            0.00            0.00            0.00  
   Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                     042      1247943,96      1247943,96            0.00      
   Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku   045            0.00            0.00            0.00           
   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek            052            0.00            0.00            0.00      
   Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem          061            0.00            0.00            0.00 
   Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem            062            0.00            0.00            0.00 



   Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                 063            0.00            0.00            0.00 
   Půjčky osobám ve skupině                                  066            0.00            0.00            0.00 
   Jiné dlouhodobé půjčky                                    067            0.00            0.00            0.00  
   Termínované vklady dlouhodobé                             068            0.00            0.00            0.00 
   Ostatní dlouhodobý finanční majetek                       069      3307000.00      3307000.00            0.00     
   Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                    043            0.00            0.00            0.00   
   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek          053            0.00            0.00            0.00      
   Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé          462            0.00            0.00            0.00   
   Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                464            0.00            0.00            0.00       
   Dlouhodobé poskytnuté zálohy                              465            0.00            0.00            0.00      
   Dlouhodobé pohledávky z ručení                            466            0.00            0.00            0.00      
   Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468            0.00            0.00            0.00             
   Ostatní dlouhodobé pohledávky                             469            0.00            0.00            0.00             
                                                                               
   Pořízení materiálu                                        111            0.00            0.00            0.00 
   Materiál na skladě                                        112        64916,65        64916,65            0.00          
   Materiál na cestě                                         119            0.00            0.00            0.00             
   Nedokončená výroba                                        121            0.00            0.00            0.00             
   Polotovary vlastní výroby                                 122            0.00            0.00            0.00             
   Výrobky                                                   123            0.00            0.00            0.00             
   Pořízení zboží                                            131            0.00            0.00            0.00             
   Zboží na skladě                                           132            0.00            0.00            0.00             
   Zboží na cestě                                            138            0.00            0.00            0.00             
   Ostatní zásoby                                            139            0.00            0.00            0.00             
   Odběratelé                                                311        98594.00        98594.00            0.00             
   Směnky k inkasu                                           312            0.00            0.00            0.00             
   Pohledávky za eskontované cenné papíry                    313            0.00            0.00            0.00             
   Krátkodobé poskytnuté zálohy                              314       871390,00       871390,00            0.00        
   Jiné pohledávky z hlavní činnosti                         315      1011603,98      1011603,98            0.00        
   Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé          316            0.00            0.00            0.00             
   Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů                317            0.00            0.00            0.00             
   Pohledávky za zaměstnanci                                 335            0.00            0.00            0.00             
   Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění   336            0.00            0.00            0.00             
   Daň z příjmu                                              341            0.00            0.00            0.00             
   Jiné přímé daně                                           342            0.00            0.00            0.00             
   Daň z přidané hodnoty                                     343            0.00            0.00            0.00        
   Jiné daně a poplatky                                      345            0.00            0.00            0.00             
   Pohledávky za státním rozpočtem                           346            0.00            0.00            0.00             
   Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků      348            0.00            0.00            0.00             
   Pohledávky za účastníky sdružení                          351            0.00            0.00            0.00             
   Krátkodobé pohledávky z ručení                            361            0.00            0.00            0.00             
   Pevné termínové operace a opce                            363            0.00            0.00            0.00             
   Pohledávky z finančního zajištění                         365            0.00            0.00            0.00             
   Pohledávky z vydaných dluhopisů                           367            0.00            0.00            0.00             
   Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371            0.00            0.00            0.00             
   Poskytnuté zálohy na dotace                               373            0.00            0.00            0.00             
   Náklady příštích období                                   381            0.00            0.00            0.00             
   Příjmy příštích období                                    385            0.00            0.00            0.00             
   Dohadné účty aktivní                                      388            0.00            0.00            0.00             
   Ostatní krátkodobé pohledávky                             377            0.00            0.00            0.00             
   Majetkové cenné papíry k obchodování                      251            0.00            0.00            0.00             
   Dluhové cenné papíry k obchodování                        253            0.00            0.00            0.00             
   Jiné cenné papíry                                         256            0.00            0.00            0.00             
   Termínované vklady krátkodobé                             244            0.00            0.00            0.00             
   Jiné běžné účty                                           245            0.00            0.00            0.00             
   Běžný účet                                                241            0,00            0,00            0.00                  
   Základní běžný účet územních samosprávných celků          231      1189704,20      1189704,20            0.00        
   Běžné účty fondů územních samosprávných celků             236            0.00            0.00            0.00 
   Ceniny                                                    263            0.00            0.00            0.00 
   Peníze na cestě                                           262            0.00            0.00            0.00 
   Pokladna                                                  261            0.00            0.00            0.00  



P A S I V A                                              Účetní stav         Inventarizace    Rozdíl 
                                                                               
    Zvláštní výdajový účet                                    223                 0.00            0.00	 0.00 
    Rezervy                                                   441                 0.00            0.00	 0.00 
    Dlouhodobé úvěry                                          451          12439549,80     12439549,80	 0.00 
    Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé             452                 0.00            0.00	 0.00 
    Vydané dluhopisy                                          453                 0.00            0.00	 0.00 
    Závazky z pronájmu                                        454                 0.00            0.00	 0.00 
    Dlouhodobé přijaté zálohy                                 455                 0.00            0.00	 0.00 
    Dlouhodobé závazky z ručení                               456                 0.00            0.00	 0.00 
    Dlouhodobé směnky k úhradě                                457                 0.00            0.00	0.00 
    Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí    458                 0.00            0.00	 0.00 
    Ostatní dlouhodobé závazky                                459            280365,00       280365.00	 0.00 
    Krátkodobé úvěry                                          281                 0.00            0.00	0.00 
    Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/                 282                 0.00            0.00	 0.00 
    Vydané krátkodobé dluhopisy                               283                 0.00            0.00	 0.00 
    Jiné kratkodobé půjčky                                    289                 0.00            0.00	 0.00 
    Dodavatelé                                                321            283547,93       283547,93	 0.00 
    Směnky k úhradě                                           322                 0.00            0.00	 0.00 
    Krátkodobé přijaté zálohy                                 324            242507.00       242507.00       0.00 
    Závazky z dělené správy a kaucí                           325                 0.00            0.00	0.00 
    Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé             326                 0.00            0.00	0.00 
    Přijaté zálohy daní                                       327                 0.00            0.00	 0.00 
    Zaměstnanci                                               331            157560,00       157560,00	 0.00 
    Jiné závazky vůči zaměstnancům                            333                 0.00            0.00	 0.00 
    Zúčtování s institucemi SZ                                336             51826.00        51826.00	 0.00 
    Sociální zabezpečení	 	 	 	         337  	      27390,00        27390,00	 0.00 
    Daň z příjmů                                              341                 0.00            0.00	 0.00 
    Jiné přímé daně                                           342             17504.00        17504.00	 0.00 
    Daň z přidané hodnoty                                     343             31620.00        31620.00	 0.00 
    Jiné daně a poplatky                                      345                 0.00           0.00	 0.00 
   Závazky ke státnímu rozpočtu                              347                 0.00           0.00	 0.00 
    Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků          349                 0.00           0.00	 0.00 
    Závazky k účastníkům sdružení                             352                 0.00           0.00	0.00 
    Krátkodobé závazky z ručení                               362                 0.00           0.00	 0.00 
    Pevné termínové operace a opce                            363                 0.00           0.00	0.00 
    Závazky z finančního zajištění                            366                 0.00           0.00	 0.00 
    Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   368                 0.00           0.00	 0.00 
    Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí    372                 0.00           0.00	 0.00 
    Přijaté zálohy na dotace                                  374             17251,00       17251,00	0.00 
    Výdaje příštích období                                    383                 0.00           0.00	 0.00 
    Výnosy příštích období                                    384                 0.00           0.00	 0.00 
    Dohadné účty pasívní                                      389            791390,00      791390,00	 0.00 
    Ostatní krátkodobé závazky                                378              1026.00        1026.00	 0.00 
                                                                               



Majetkové účty s pohybem:  

Účet    018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
Počáteční stav  1.1.2014                      177.486,00Kč 
Přírůstky                                       6.144,00Kč Windomy  
Vyřazení 	 	 	                    -    0,00Kč  
Celkem DDNM k 31.12.14                        183.630,00Kč 

Účet    031 Pozemky 
Počáteční stav  1.1.2014                    2.646.460,40Kč 
Přírůstky                                     338.312,90Kč Nákup pozemku, přírůstky od 
pozemkového fondu  
Vyřazení  	 	                -   23.383,70Kč prodeje pozemku 
Celkem pozemky k 31.12.14                   2.961.389,60Kč 

Účet    021  
Počáteční stav: 1.1.2014                      105.387.696,18Kč 
Přírůstky	 	 	           	     134.310,00Kč protipovodňový sys. 
Vyřazení  021	 	 	     -	           0,00Kč 
Zůstatek účtu 021 k 31.12.14        	         105.522.006,18Kč 

Účet    022 
Počáteční stav: 1.1.2013	 	 	    819.911,66Kč 
Přírůstky	 	 	 	 	   2.939.955,666Kč  zametač, kotel  
Vyřazení 	 	 	 	 	      	 0,00Kč   
Zůstatek účtu 022 k 31.12.2013	 	  2.939.955,66Kč 

Účet    028 
Počáteční stav:	 	 	 	  3.130.336,20Kč   
Přírůstky	 	 	 	 	    237.709,00Kč  nákup nových zařízení dle 
inventury,     
Vyřazení  	 	 	 	    216.526,15Kč  vyřazení nefunkčích zařízení dle 
inventury 
Zůstatek účtu 028 k 31.12.2013	 	  3.151.519,05Kč   

účet 042 
Počáteční stav 1.1.2014                        1.221.859,99Kč    
Přírůstky 	 	                	    26.083,97Kč    projekt silnice, dotace projekt             
Vyřazení 	 	   	 	                  0,00Kč    	 	 	 	 	  
Celkem k 31.12.2014	                    1.247.943,96Kč  

Nebyly zjištěny rozdíly.   



Ke zpracování  závěrečnému účtu obce byly použity sestavy Fin 2-13 za období 
12/2014, Rozvaha k 31.12.2014, chválený rozpočet obce, schválené rozpočtové změny 
obce, dokumentace obce.   

Součástí závěrečného účtu obce je výkaz Fin 2-13 M za období 12/2013, Rozvaha 
k 31.12.2014,  výkaz zisku a ztrát, příloha, a zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Prackovice nad Labem za rok 2014, které jsou k nahlédnutí na 
Obecním úřadu Prackovice nad Labem. 

Závěrečný účet obce Prackovice nad Labem za rok 2014 byl vyvěšen dle zákona na 
úřední desce od 13.5.2015  

  
Osoba odpovědná za účetnictví		 	 ____________________________________ 

Podpisový záznam osoby 	 	 	 	 Bc. Eva Henniche Křížová 
odpovědné za správnost údajů 

Osoba odpovědná za rozpočet	 	 	 _____________________________________ 
	 		 	 	 	 Ladislav Svoboda místostarosta 
Podpisový záznam osoby 
odpovědné za správnost údajů 

Statutární zástupce 
	 		 	 	 ______________________________________ 
Podpisový záznam statutárního	 	 	 Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
starostka 
zástupce 


