
Závěrečný účet obce Lechotice za rok 2015 sestavený k 31. 12. 2015 
(zpracováno dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Název obce Lechotice 

Adresa Lechotice 100, 768 52 Míškovice u Holešova 

IČ 00287407 

 
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů – srovnání roku 2014 a 2015 

 

Název položky Rok 2014 Rok 2015 Poznámka k roku 2015 

Třída 1 Daňové příjmy 4 360 230,46     4 512 736,41       

Třída 2 Nedaňové příjmy 502 426,64     701 170,69       

Třída 3 Kapitálové příjmy - -   

Třída 4 Přijaté transfery 1 172 696,50     2 744 985,54     
 Regenerace zeleně Lechotice – náves, zaměstnání pracovníků na VPP, Solár na 
multifunkční dům obce Lechotice, Prodejna a rekondiční centrum v Lechoticích, 
souhrnný dotační vztah 

Příjmy celkem po konsolidaci 6 035 353,60     7 958 892,64       

Třída 5 Běžné výdaje 4 563 781,61     3 865 817,78       

Třída 6 Kapitálové výdaje 3 931 119,13     413 613,00     
Projekty: Solár na multifunkční dům obce Lechotice a prodloužení vodovodu 
k hřišti  

Výdaje celkem po konsolidaci 8 494 900,74     4 279 430,78       

Třída 8 Financování 2 459 547,14     -3 679 461,86      Splácení půjčky a úvěrů 

Financování celkem po konsolidaci 2 459 547,14     -3 679 461,86       

 
Bankovní úvěr č. 600440 – stav k 31. 12. 2015 – 4 304 666,- Kč 
Úvěr ve výši 6 500 000,- Kč byl přijat v roce 2012 – jedná se o úvěr k financování investiční akce "Rekonstrukce a dostavba Mateřské školy na multifunkční 
dům obce Lechotice". Splácení úvěru bylo sjednáno do srpna 2022. 
 



Bankovní úvěr č. 78/14/300 – stav k 31. 12. 2015 – 1 070 794,35 Kč 
Úvěr ve výši 3 000 000,- Kč byl přijat v roce 2014 - jedná se o úvěr k financování investičních akcí "Prodejna a rekondiční centrum v Lechoticích" a "Lechotice 
- Náves - Regenerace zeleně". Splácení úvěru bylo sjednáno do prosince 2019. 
 
Zápůjčka od FO byla přijata v roce 2014 ve výši 350 000,- Kč. Splacena byla v říjnu 2015. 
 

2. Hospodářská činnost obce 
Jako hospodářská činnost jsou vykazovány zejména pronájmy nebytových prostor a zařízení, které jsou v majetku obce. 
 

3. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí 
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace – Mateřské školy Lechotice, okres Kroměříž, která za rok 2015 skončila se ztrátou 44 652,64 Kč. 
Náklady činily:  1 333 192,64 Kč 
Výnosy činily:  1 288 540,00 Kč 
 

4. Vyhodnocení rozpočtových opatření provedených během roku, která nejvíce ovlivnila příjmy a výdaje obce, tj. srovnání schváleného rozpočtu a 
rozpočtu po změnách 

Schválený rozpočet byl v roce 2015 postupně rozpočtovými opatřeními (7) upravován, a to v závislosti na aktuálním plnění příjmů a výdajů, ale také 
s ohledem na přijaté dotace a výdaje se k nim vztahující. Rozpočet obce byl průběžně plněn v příjmech i výdajích, k 31. 12. 2015 příjmy plněny na 100 % 
upraveného rozpočtu a výdaje na 99,2 % upraveného rozpočtu. 
 

5. Majetek obce a jeho inventarizace 
K 31. 12. 2015 byla provedena na příkaz starosty obce inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné 
nedostatky.  
 

6. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce 
Grantový program obce Lechotice je finančním nástrojem politiky podpory společenského života v obci a opírá se o zákon č. 128/2000 Sb., obecní zřízení 
v platném znění, který v rámci samostatné působnosti obce stanovuje podle § 2 odst. 2 péči o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 
Na jednání zastupitelstva 11. 3. 2015 byl schválen grantový program na rok 2015. Na základě uzavřených smluv a podmínek z nich vyplývajících bylo v roce 
2015 vyplaceno 158 781,- Kč na podporu kulturních a sportovních akcí, vzdělávacích a volnočasových aktivit, na běžnou činnost spolků a podporu v sociální 
oblasti. 
 

7. Výsledek hospodaření 
Hospodářský výsledek obce k 31. 12. 2015skončil se ziskem ve výši 1 353 800,56 Kč. 
Náklady činily: 4 641 438,48 Kč 
Výnosy činily: 5 995 239,04 Kč 



 
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Zlínského kraje – pověřeným kontrolorem Ing. Ivo Lejsal. Přezkoumání bylo provedeno 
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínu 30. – 
31. 5. 2016.  
Závěr zprávy: 
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), nebyla zjištěna rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 420/2004 Sb.). 
Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,71 %. 
Podíl závazků na rozpočtu územního celku 34,80 %. 
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 15,46 %. 
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí na OÚ. 
 

9. Přílohy 
Účetní výkazy 

- Rozvaha územně samosprávného celku k 31. 12. 2015 
- Výkaz zisků a ztrát územně samosprávného celku k 31. 12. 2015 
- Příloha rozvahy územně samosprávného celku k 31. 12. 2015 

Finanční výkazy 
- Fin 2-12 M k 31. 12. 2015 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku za rok 2015 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby 
 
 
Zpracovala: 
 
 
Ověřil: 


