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Závěrečný účet  
Obce Prackovice nad Labem                 

a místní části Litochovice nad Labem  
za rok 2015 

- 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 a v obchodě u Davida 
v Litochovicích 

Vyhotovila:  Bc.Eva Křížová, Mgr.Andrea Svobodová Křešová       Vyvěšeno dne: 11.5.2015 

http://www.prackovice-litochovice.cz


Závěrečný účet obce Prackovice nad Labem schválený ZO dne 26.5.2016: 
Závěrečný účet obce za rok 2015 

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

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  

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 31.12.2015: Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
Počet obyvatel k 01.01.2015:  619 
Počet obyvatel k 31.12.2015:  619 

4. Zastupitelstvo  obce  v roce  2015 
Mgr. Andrea Svobodová Křešová starostka 
p. Svoboda Ladislav   místostarosta 
p. Vágner Martin   člen zastupitelstva a bytové komise předseda kontrolního  
     výboru do 9.9.2015 
p. Olejník Zdeněk člen zastupitelstva a bytové komise a předseda finančního 

výboru 
p. Holeyšovský Antonín člen zastupitelstva, bytové komise a předseda kontrolního 

výboru od 2.10.2015 
p. Lupínek Michal   člen zastupitelstva a bytové komise 
p. Procházková Miloslava  člen zastupitelstva a bytové komise 
p. Vladimír Svoboda   člen zastupitelstva a bytové komise od 10.9.2015  

5. Členové  výborů a komisí 
p. Pěčová Hana  člen kontrolní výbor 
p. Buřičová Anna  člen kontrolní výbor 
p. Hauserová Ivana  člen finanční výbor 
Ing. Vilma Holečková člen finanční výbor 
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 2015  celkem 6 

mailto:ou.prackovice@mybox.cz
http://www.prackovice-litochovice.cz/


1/2015 dne 27.2.2015 
2/2015 dne 27.5.2015 
3/2015 dne 4.7.2015 
4/2015 dne 2.10.2015 
5/2015 dne 2.12.2015 
6/2015 dne 11.12.2015 

7. Práce výborů a komisí v roce 2015 
Bytová komise: přidělování bytů, řešení exekucí, řešení vystěhování. 
Finanční výbor: kontrola hospodaření MŠ, pokladny OÚ. 
Kontrolní výbor:  kontrola zápisů z jednání, kontrola výběrového řízení, kontrola pronájmu bytu, 
kontrola vývěsky. 

8. Obec Prackovice nad Labem je členem 
Místní akční skupina České středohoří (MAS ČS) – od 10.12.2010 
Mikroregion Porta Bohemica – od 14.7.2015 
Svazku obcí Euroregion Labem 

9. Pracovníci obce: 
K 31.12.2015 
Hlavní účetní:  Bc. Eva Henniche Křížová 
Asistentka starosty: p. Kateřina Šebová   
   p. Alena Šímová na dotaci z EU do – 28.2.2016 
Technik:  p. Václav Dědina 
Údržba zeleně: p. Lenka Poláková  

Pracovník na dotované místa z projektu Úřadu práce (veřejně prospěšní pracovníci) 
Pracovník pro úklid obce: 
   p. Radka Vágnerová         
   p. Miloš Ježek 
   p. Jindřich Kosina 
   p. Marcela Kadlecová 
   Bc. Andrea Honová    
DPČ 
Kronika a správce internetových stránek: Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
Vedení knihovny Litochovice nad Labem: p. Jana Bernášková 
Vedení knihovny Prackovice nad Labem: p. 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. Výběrové řízení v roce 2015 
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. Investiční akce a jejich VŘ jsou uvedeny níže.   

14. V roce 2015  byly realizovány a dokončeny následující investiční akce a získány 
dotace: 

1) Zateplení budovy OÚ – dotace ze SFŽP ve výši 770.888,-Kč, vlastní zdroje 469.365,-Kč 
(náklady projektu celkem 1.240.253,-Kč). Příprava tohoto projektu byla zahájena v roce 2012 
energetickým auditem/ energetickým štítkem budovy a projektovou dokumentací. Žádost o 
dotaci podaná na SFŽP v roce 2013 však nebyla vybrána k podpoře. Podruhé jsme zažádali 
v roce 2014 a tentokrát jsme s dotací uspěli. VŘ na zhotovitele se konalo ve třech kolech, teprve 
v posledním kole (4.11.2014) se účastnil dostatečný počet uchazečů: 

UNITIP spol.s.r.o.   –  1.709.340,-Kč 
Stavchem   – 1.538.115,-Kč 
Perfect BV     – 1.190.489,-Kč 
GERHARD HOREJSEK – 1.099.739,99 Kč 
VZT Trapani   – nehodnoceno 
S-BAU   –  1.178.052,-Kč 

Členové výběrové komise: Michal Lupínek, Miloslava Procházková, Kateřina Šebová a Martin 
Vágner. Do konce roku 2014 byly zaslány potřebné dokumenty. Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace bylo obci zasláno s datem 4.5.2015. Nicméně práce na stavbě byly zahájeny hned 
1.3.2015 stavbou lešení a zateplením půdních prostor vítěznou firmou Gerhard Horejsek 
s.r.o.. Akce byla na stavební povolení, podmínkou bylo zachování hnízd jiřiček pod střechou 
z východní strany budovy (řešeno keramickými hnízdy), byla provedena přeložka (větší 
odstup od fasády) elektrického vedení. 

2) Rekonstrukce interiéru OÚ a změna vytápění – vlastní zdroje. Souběžně s touto akcí započala 
(při výměně oken z výše uvedeného projektu – paneláková okna byla vyměněna za dvoukřídlá 
s naznačeným členěním) i rekonstrukce interiéru zastaralých prostor budovy OÚ - sejmuto bylo 
umakartové obložení stěn, přímotopová tělesa, byl proveden nový rozvod elektroinstalace, nový 
rozvod plynu a výměna topných těles na plynové vytápění, došlo ke zpevnění podlah 
v jednotlivých kancelářích, zrušena byla místnost archivu, byly vybourány nové dveře do 
kanceláře z bývalého archivu a změněn vchod do kanceláří pro veřejnost, přičemž bylo 
veřejnosti znepřístupněno zázemí úřadu (kuchyňka, WC, spisovna, studovna), kanceláře byly 
nově vymalovány a přestavěny, položeno bylo nové linoleum v dezénu dřevěné podlahy. Stejnou 
rekonstrukcí prošla i místnost knihovny, nový kotel byl umístěn do přistavěného WC v přízemí 
budovy. Topná sezóna s novou otopnou soustavou byla zahájena v říjnu 2015. Většinu 
rekonstrukcí prováděla firma VETO, zhotovitel Martin Vágner na základě poptávkového řízení, 
a pracovníci obce svépomocí. Veškeré tyto úpravy v celkové hodnotě 520 tisíc Kč byly 
financovány z vlastních zdrojů obce uspořených z minulých období. 



3) Systém BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) pro Obec Prackovice nad Labem 
– dotace SFŽP ve výši 1.652.284,-Kč, vlastní zdroje obce byly 223.216,-Kč, (celkové náklady 
projektu byly 1.875.500,-Kč). Pořízeno bylo svozové vozidlo se čtyřmi kontejnery (GAZ 
Gazelle), 250 ks kompostérů pro domácí použití. Pro tuto dotaci ZO rozhodlo z důvodu potřeb 
vzniklých změnou systému shromažďování a likvidace odpadu, zejména pak biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu. Byly zrušeny kontejnery na tříděné odpady kromě zeleného 
na sklo, snížena byla frekvence vývozu popelnic na 1x za 14 dní, domácnostem byly nabídnuty 
kompostéry (plastové a dřevěné), obec zřídila od 1.4.2015 sběrné místo na zelený odpad (odtud 
se po naplnění kontejneru vozí na certifikovanou kompostárnu v k.ú.Malé Žernoseky, 
provozovatelem je soukromý zemědělec p.Plesník) a lidé dostali do domácností pytle na třídění 
odpadu (PET, směsný plast, papír, drobné kovy), obec pořídila lis na stlačování PET lahví a pytlů 
se směsným plastem. Snížily se náklady na odvoz tříděného plastu, snížila se potřeba dříve 
frekventovaných vývozů komunálního odpadu. Naopak se zvýšila výtěžnost ze zpětného odběru 
surovin. Obec uzavřela smlouvy se společnostmi Elektrowin a Asekol o zpětném odběru bílé a 
černé elektrotechniky. Obec na rozdíl od roku 2014, kdy dotovala systém sběru a likvidace 
odpadu částkou 381 tisíc Kč ročně, zefektivněním likvidace a zvýšením výtěžnosti dotovala 
v roce 2015 systém sběru a likvidace odpadu částkou 56 tisíc Kč. Záměrem obce je od r.2017 
občany zapojené do systému intenzívního třídění druhotných surovin odměnit bonusem, kterým 
by se snížil jejich poplatek za KO. 

4) Výstavba sběrného místa na ČOV – jednalo se o projekt financovaný z vlastních zdrojů obce 
ve výši 280 tisíc Kč. Součástí úprav byly zemní a stavební práce – vytvoření místa na 
shromažďování zeleného odpadu (BRKO), výstavba přístřešků na tříděné suroviny (PET, směsný 
plast, papír). Zakoupen byl lis na plasty a PET lahve v hodnotě 45 tisíc Kč. PET lahve se třídí dle 
jednotlivých barev a prodávají jako surovina svozové společnosti AVE. Svozy využitelných 
surovin probíhají každé pondělí a hned se na sběrném místě upravují pro následnou přepravu. 

5) Proplacení nákladů na nápravy škod po povodni 2013 realizované v roce 2014 – celková 
proplacená částka z FSEU prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje byla ve výši 
8.275.065,17 Kč. Tyto finanční prostředky byly z větší části použity na úhradu úvěru od KB ve 
výši 7.271.075,-Kč na předfinancování povodňových oprav. 

6) Rekonstrukce bytu v čp.8 – nová instalace vody, topení, kuchyňské linky, + opravy v dalších 
bytech v čp.8.  

7) Dotace na požární ochranu KÚ ve výši 661,-Kč. 

8) Dotace od úřadu práce na pracovníky VPP a administrativní pracovnici ve výši 441.159,-Kč. 

Celková výše prostředků získaných nad rámec běžného rozpočtu v roce 2015 
činila 11.140.056,-Kč (slovy: jedenáct milionů sto čtyřicet tisíc a padesát šest 
korun českých). 

Viz Příloha 5 – Úspory plynoucí z projektů a systémových změn 

15. Rozpočet na rok 2015 
První měsíce roku 2015 hospodařila obec dle rozpočtového provizoria schváleného na zasedání 
5/2014 ze dne 13.12.2014, vyvěšeno od 27.11.2014. 



Návrh řádného rozpočtu obce na rok 2015 byl na úřední desce od 10.2.2015, schválen byl na 
prvním zasedání zastupitelstva obce dne  27.2.2015 usnesením 1/2015 jako přebytkový.  

K 1.1.2015 obec vstupovala s uspořenými financemi z předchozích období ve výši 1.189.704,-Kč.  

K 1.1.2015 měla obec dluhovou zátěž ve výši 12.719.914,-Kč za následující úvěry a zůstatky 
dlužných částek: 

AVE (úvěr z roku  2007) ve výši 162.000,- 
KB kanalizace (úvěr z roku 2011 na úhradu dluhu vůči Japisu) ve výši 3.885.295,-Kč 
KB veřejné osvětlení (úvěr z roku 2013) ve výši 1.283.179,-Kč 
Úvěr od Japisu na byty + penále (z roku 2006) ve výši  118.365,-Kč 
KB na předfinancování nápravy povodňových škod (z roku 2014) ve výši 7.271.075,-Kč. 

Výrazně vysoký byl úvěr na předfinancování úhrady nápravy škod po povodni z roku 2014, a tento 
úvěr měl být pokryt z prostředků FSEU. Jednalo se o opravy z roku 2014 (oprava  komunikací 
Litochovice a Prackovice, oprava 5 stavebních objektů dešťové kanalizace, oprava 6 přečerpávacích 
stanic v celkové hodnotě 10,2 milionů), které byly financovány částečně z programu nápravy škod 
po povodni MMR ČR a z velké části z Fondu solidarity. Obec původně počítala s kofinancováním 
ve výši 2,5 milionů, ale z této částky 2 miliony Kč uspořila, neboť došlo ke 100% proplacení 
uznatelných nákladů všech stavebních akcí nápravy po povodni. Proplacení žádostí o platbu 
z Fondu solidarity přes Krajský úřad proběhlo v prvních měsících roku 2015 ve výši 8.275.065,17 
Kč, a proto byl úvěr ve výši 7.271.075,-Kč následně jednorázově splacen v únoru 2015. 

K 31.12.2015 měla obec dluhovou zátěž již jen ve výši 4.737.014,-Kč, kdy výraznou část tvoří 
splácení dluhu za kanalizaci, tj. Jedná se o následující úvěry a zůstatky dlužných částek: 
AVE (úvěr z roku  2007) ve výši 135.000,- 
KB kanalizace (úvěr z roku 2011 na úhradu dluhu vůči Japisu) ve výši 3.510.000,-Kč 
KB veřejné osvětlení (úvěr z roku 2013) ve výši 1.092.014,-Kč 
Úvěr od Japisu na byty + penále (z roku 2006) ve výši  0,-Kč 
KB na předfinancování nápravy povodňových škod ve výši 0,-Kč 

K 31.12.2015 měla obec na účtu ušetřené prostředky ve výši 1.639.803,48 Kč. 

16. Změny rozpočtu během roku 2015 
Během roku 2015 byly provedeny a schváleny 4 rozpočtové opatření, kde došlo k přeskupení 

položek i paragrafů a navýšení příjmů i výdajů. 

1 Rozpočtové opatření č.1/2015   04.07.2015 usnesením č.3/2015 
2 Rozpočtové opatření č.2/2015  02.10.2015 usnesením č.4/2015 
3  Rozpočtové opatření č.3/2015  11.12.2015  usnesením č.6/2015 
4          Rozpočtové opatření č.4/2015  26.02.2016 usnesením č.1/2016  
  

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

18. Obecně závazné vyhlášky, směrnice 
1/2011 OZV o poplatku ze psů 



2/2011 OZV o poplatku ze záboru veřejného prostranství 
3/2011 OZV o poplatku ze vstupného  
4/2011 OZV o poplatku z ubytování 
1/2013 OZV o poplatku ze shromažďování, sběru,... a likvidace komunálního odpadu 
1/2014 OZV o koeficientu daně z nemovitosti 
1/2015 OZV o systému nakládání s odpady 

19. Příspěvkové organizace 
Zřizovací listiny pro příspěvkové organizace s účinností od 1.1.2003 (Mateřská škola Brouček, 
p.o.). 

20. 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 

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny 
na obecním úřadu u paní účetní. Příloha 2. 
VÝNOSY 

Hlavní činnost 
Hospodářská činnost 

Výnosy z prodeje služeb 
205406,00 
129320,00 

Čerpání z fondů 
19403,68 

0,00 
Ostatní výnosy z činnosti 

32405,96 
0,00 

Úroky 
15,89 
0,00 

DOTACE TRANSFERY 
2112474,00 

0,00 
VÝNOSY CELKEM  

2369705,53 
129320,00 

NÁKLADY 
  
  
Spotřeba materiálu 

246566,07 
80520,00 

Spotřeba energie 
17221,00 
12932,00 

Opravy a udržování 
277596,13 
10000,00 

Náklady na reprezentaci 
400,00 

0,00 
Ostatní služby 

139816,25 
0,00 

Mzdové náklady 
1188543,00 

17052,00 
Zákonné sociální pojištění 

387073,00 



5798,00 
Sociální pojištění 

4838,00 
0,00 

Zákonné sociální náklady 
14986,31 

170,52 
Jiné pokuty a penále 

1000,00 
0,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 
13386,00 

0,00 
Náklady z drobného majetku 

62036,41 
0,00 

Ostatní náklady z činnosti 
16113,64 

0,00 
NÁKLADY  CELKEM 

2369575,81 
126472,52 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM 
129,72 

2847,48 

21. Organizační složky obce Prackovice nad Labem 
Místní knihovna obce Prackovice nad Labem   
Místní knihovna obce Litochovice nad Labem   
Místní sbor dobrovolných hasičů 

22. Tělovýchovné jednoty 

Vyúčtování finančních vztahů k příjemci podpory z rozpočtu obce Prackovice nad Labem 
  

dotace 
čerpáno 
vratka 

TJ Prackovice Veverčata, Yachtclub 
55000 

55000 
0 

TJ Sokol Prackovice nad Labem 
50000 

0 
0 

23. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 
Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny 
na obecním úřadu u paní účetní. Příloha 1 – účetní závěrka. 



  
Schválený 
Rozpočet 
Plnění k  

Příjmy  
rozpočet 

po změnách 
31.12.2015 

Třída 1 - Daňové příjmy  
6748000.00 
6769000.00 
6768734,34 

Třída 2 - Nedaňové příjmy  
1830000.00 
2072000.00 
2071539,14 

Třída 3 - Kapitálové příjmy  
780000.00 
809000.00 

  808875.00 
Třída 4 - Přijaté transfery  

15718400.00 
11250600,00 

  
PŘÍJMY CELKEM  

25076400.00 
20900600,00 
20899605,78 

Výdaje 
  
  
  
Třída 5 - Běžné výdaje 

8018000.00 
8420700.00 
8407374,14 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 
8643000.00 
4150000.00 
4149360,56 

VÝDAJE CELKEM 
16661000.00 
12570700.00 
12556734,7 

Financování 
  
  
  
Pros.na bank.účtech 

-550400.00 
-436900.00 

-450099,28 
Dlouhodobé přijaté půjčky  

6000000.00 
0 
0 

Uhrazené splátky dlouhod.půjč. 
 - 13865000.00 

-7893000.00 
-7892771.00 

F I N A N C O V Á N Í  CELKEM 
-8415400.00 
-8329900.00 
-8342871,08 



24. Stavy a obraty na bankovních účtech 
Banky                           číslo účtu             stav 31.12.2014        stav 31.12.2015    
KB-běžný  10420-471/0100   516.710,95Kč     747.983,29Kč         231.272,34Kč 
Hospodářská činnost 78-4758840247/0100       57.891,37Kč      713.596,24Kč         655.704,87Kč   
ČSOB běžný  133599512/0300            571.755,80Kč      172.401,37Kč     -   399.354,43Kč 
Česká národní banka                               43.346.08Kč           5.822.58Kč      -     37.523,50Kč 
Pokladna  OÚ                                         0,00Kč     0,00Kč 
CELKEM:               1.189.704,20Kč    1.639.803,48Kč          

úspora za rok 2015: 450.099,28Kč 
AVE………………………………….135.000,00Kč 
KB kanalizace………………………3.510.000,00Kč 
KB veřejné osvětlení……………….1.092.000,00Kč 
KB úvěr povodně……………………………0,00Kč 
Úvěr Japis přípojky………………………….0,00Kč 
Penále Japis………………………………….0,00Kč 
Úvěr Japis byty…………………......  ………0,00Kč 

Úvěry celkem k 31.12.2015……………………………….4.737.014,00Kč 

25. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DPO  

  
Schválený 
Rozpočet   

  
Přijaté dotace  

rozpočet 
po změnách 
skutečnost 

4112 Krajský úřad  
110400 
110400 
110400 

4116 Úřad práce 
114000 
441200 
441159 

4122 Neinvestiční transfery od krajů 
8270000 
8275800 

8275726,17 
4213 Investiční transfery od státu 

7224000 
134600 

134619,59 
4216 Investiční transfery ze stát. rozpočtu 

0 
2288600 



2288552,54 
Celkem 

15718400 
11250600 

11250457,3 

26. Majetek 

Viz Příloha 3  - Hlavní inventarizační zpráva 

27. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – viz Příloha 4 
Přezkoumání hospodaření obce Prackovice nad Labem za rok 2015 bylo provedeno 21.10.2015 a 
11.-12.4.2016 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 Odborem 
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

Přezkoumání provedli: Bc. Magdalena Chottová kontrolor pověřený řízením 
Ing. Pavel Domorád  kontrolor 

Zástupci přítomní územního samosprávného celku: 
    Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
    Bc. Eva Henniche Křížová 

  D. Závěr přezkumu hospodaření ÚSC za rok 2015:  

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Prackovice nad Labem za rok 2015 byly zjištěny méně 
závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):  
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke 
státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k 
dalším osobám.  

Právní předpis: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů  
§ 2 odst. 12 - Územní celek nedodržel označení příjmů a výdajů účelovými znaky.  
Výdaje vztahující se k přijatému transferu na akci "Zateplení obecního úřadu - obec Prackovice 
nad Labem" (Smlouva č. 14169873 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP ze dne 
28.5.2015) nebyly označeny účelovým znakem - ÚZ 15835 ve výši 19 379,99 Kč, ÚZ 90877 ve výši 
42 826,59 Kč.  

Náprava: Územní celek bude napříště důsledně sledovat označení příjmů i výdajů účelovým 
znakem. Systémové opatření týkající se povinnosti označení příjmů a výdajů účelovými znaky 
(zodpovídá účetní obce) a obec předloží Krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění tohoto 
opatření při dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.  

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky § 45 
odst. 1 písm. d) bod 2-5 - Územní celek v příloze neuvedl celkovou výměru lesních pozemků s 
lesním porostem a výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem. Územní celek 
neuvedl celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem v položce D. 2 výkazu Příloha a 
výši jejího ocenění v položce D. 3. Celková výměra se uvádí v případě, pokud účetní jednotka 



vlastní nebo jí přísluší hospodaření k vice než 100 000 m2 lesních pozemků s lesním porostem. 
Obec eviduje lesní pozemky o celkové výměře 147 245 m2.  
- § 16 odst. 4 - Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno 
před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje (napraveno).  
Dle výkazu FIN 2-12 M k 30.9.2015 byly provedeny některé rozpočtově nezajištěné výdaje (např. 
paragraf 3631 položka 5154, paragraf 3745 položky 5139, 5169, paragraf 5512 položka 5137).  
 (splněno dne: 31.12.2015)  
Náprava: Územní celek uvedl celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem ve výkazu 
Příloha, v položce D2 rozlohu v hektarech, a v položce D3 ve výši ocenění. Nedostatek odstraněn 
dne 17.4.2016 

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Prackovice nad Labem za rok 2015 nebyla zjištěna 
rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.  

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Prackovice nad Labem za rok 2015  
byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:  
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                               2,06%   
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku               5,67%  
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 5,05% 

Závěrečný účet obce Prackovice nad Labem za rok 2015 byl vyvěšen dle zákona na úřední 
desce od  11.5.2016 

Osoba odpovědná za rozpočet a účetnictví        
_____________________________________ 

     Bc. Eva Henniche Křížová, účetní  
Podpisový záznam osoby 
odpovědné za správnost údajů 
 Statutární zástupce 
     ______________________________________ 
Podpisový záznam      Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka 
statutárního zástupce 

Přílohy k Závěrečnému účtu: 

č.1 – Účetní závěrka obce za rok 2015 
č.2 – Rozvaha příspěvkové organizace Mateřská škola Brouček za rok 2015 
č.3 – Hlavní inventarizační zpráva o výsledcích inventarizace majetku obce k 31.12.2015 
č.4 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prackovice nad Labem za rok 2015 
č.5 – Úspory plynoucí z projektů a systémových změn   

K dispozici na obecním úřadě nebo prostředky umožňující dálkový přístup. 

Vyvěšeno dne: 11.5.2016  Sejmuto dne: 11.6.2016 Schváleno dne: 26.5.2016 (2/2016)


