
Závěrečný účet za rok 2016
Obec Hájek, Hájek čp. 11,387 73 Hájek u Bavorova,

IČ: 46684476

I. Úvod
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) upravuje tvorbu, postavení a funkce rozpočtů
územních samosprávných celků a svazků obcí, stanoví pravidla hospodaření s finančními
prostředky územních samosprávných celků a svazků obci.
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření shrnují do závěrečného účtu.
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně
tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční
hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených
právnických osob za uplynulý kalendářní rok.

Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů,
obcí, státním fondům, árodnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za
uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v
orgánech obce.

Závěrečný účet musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně 15 dní před jeho projednáním na
zasedání zastupitelstva obce.

II. Doplňující informace
Obec Hájek není účastníkem žádné smlouvy o sdružení,
Obec Hájek při svém hospodaření netvoří fondy.
Obec Hájek není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace ani zakladatelem společnosti.
Obec Hájek neprovozuje podnikatelskou činnost.
Obec Hájek nebyla v r. 2016 příjemcem úvěru, přechodné finanční výpomoci ani půjčky,
rovněž tak půjčky ani přechodné finanční výpomoci v r. 2016 neposkytla.

III. Hospodaření obce
Obec Hájek hospodařila v r. 2016 podle rozpočtu, který byl schválen zastupitelstvem obce Hájek
dne 21.12.2015. V průběhu roku bylo starostkou obce schváleno 8 rozpočtových opatření.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
platné rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze k závěrečnému účtu obce Hájek, a to ve Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných
svazků obcí sestavený pro obec Hájek k 31. 12. 2016 (výkaz Fin 2-12 M).

Výsledkem hospodaření obce je zisk ve výši 243 116,52 Kč. Údaje o nákladech a výnosech v plném
členění dle syntetických účtů jsou obsaženy v příloze k závěrečnému účtu, a to ve Výkazu zisku a
ztráty sestaveném pro obec Hájek ke dni 31. 12.2016.

Údaje o majetku obce Hájek v plném členění dle jednotlivých syntetických účtů jsou obsaženy v
příloze k závěrečnému účtu, a to v Rozvaze sestavené pro obec Hájek ke dni 31. 12.2016. Pohyby
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majetku za rok 2016 jsou doloženy v účetní evidenci.

Součástí přílohy k závěrečnému účtu je dále Příloha účetní závěrky sestavená pro obec Hájek
sestavená ke dni 31. 12.2016.

Přezkoumání hospodaření obce Hájek za rok 2016 bylo provedeno na základě písemné žádosti
obce pracovníky oddělení přezkumu ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje
ve dnech 17.10.2016a 19.4.2017.

Závěr z přezkoumání hospodaření obce Hájek podle § 2 a 3 zákona Č. 420/2004 Sb.:

• byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmo c) zákona
420/2004 Sb.

• byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v
ustanovení § 10 odst. 3 písmo c) zákona
420/2004 Sb.

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou závěrečného
účtu obce Hájek.

IV. Finanční situace obce a finanční vypořádání

1. Stavy bankovních účtů (účet 231)

J-
I

Bankovní dům

Komerční banka,a.s.

Zůstatek ke dni 1. 1. 2016

1284193,17 Kč
---

75 173,73 Kč
-- --

225255,47 Kč

Zůstatek ke dni 31. 12. 2016

1 564 298,78 Kč
-- -- ------1

Česká spořitelna, a.s.

Česká národní banka

89387,73 Kč

302 127,47 Kč

2. Příjmy a výdaje v rámci finančního vypořádání

Přijaté neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
Čerpána dotace poskytnutá prostřednictvím Jihočeského kraje ze státního rozpočtu - dotace
na volby do zastupitelstva kraje a Senátu ve výši 22 000,- Kč. Čerpáno 14669,- Kč, vráceno
na určený účet kraje dne 1.2.2017 celkem 7 331,- Kč.

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím:
Neproběhly.

Závěrečný účet včetně příloh je zveřejněn v plném znění na elektronické úřední desce obce Hájek:
www.obec-hajek.estranky.cz od 24.5.2017 do 9.6.2017.
V písemné podobě je závěrečný účet zveřejněn na úřední desce v obci Hájek od 24.5.2017 do
9.6.2017 s tím, že všechny dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Hájek v čase

dohodnutém se starostkou obce na tel. Č. 702 146 711.
Závěrečný účet obce Hájek bude projednán na zasedání zastupitelstva 7b e Hájek dne 9.6.2017.

V Hájku dne 24. 5. 2017 Its
Ing. Tereza Svojgrová,
starostka obce Hájek
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Přílohy:
1. Výkaz FIN 2-12 sestavený pro obec Hájek za období 12/2016
2. Rozvaha - bilance sestavená pro obec Hájek za období 12/2016
3. Příloha k účetní závěrce územních samosprávných celků sestavená pro obec Hájek ke dni

31.12.2016
4. Výkaz zisku a ztráty sestavený pro obec Hájek za rok 2016
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hájek krajským úřadem za rok 2016

1/
Vyvěšeno dne :rÍ.~·.f.tp/1Zodpovídá: Ing. Švojgrová !.:t!;;. .

(podpis, datum)

Sejmuto dne: . Zodpovídá: Ing. Švojgrová .
(podpis, datum)
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