
Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. 

Název obce (DSO): Obec Hřensko 

IČ: 00261351 
v tisících Kč 

1. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2016 s rokem 2015 

  r. 2015 r. 2016 
rozdíl 

2016 – 2015 2016/2015 (%) 

Příjmy celkem 25520,42 20494,05 -5026,37 80,30 
Výdaje celkem 29359,64 19081,17 -10278,47 64,99 
Saldo -3839,22 1412,88 -2426,34 36,80 

2. Příjmy v roce 2016 byly ovlivněny nižšími kapitálovými příjmy a přijatými transfery.  

3. Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2016 a rozdíl oproti roku 2015 

 Příjmy po konsolidaci r. 2015 r. 2016 
rozdíl 

2016 – 2015 2016/2015 (%) 

daňové 5903,63 8831,03 2927,4 149,59 
nedaňové 900,93 727,24 -173,69 80,72 
kapitálové 2987,46 66,79 -2920,67 2,24 

4. Příjmy v roce 2016 byly ovlivněny nižšími kapitálovými příjmy.  Daňové příjmy  - obdrželi jsme vyšší 
fin. prostředky z RUD než v roce 2015. 

5. Struktura přijatých transferů v roce 2016 a rozdíl oproti roku 2015 

 
Přijaté transfery 

r. 2015 r. 2016 
rozdíl 

2016 – 2015 2016/2015 (%) 

8242,40 10868,98 2626,58 131,87 

6. V roce 2016 dotace – obnova MK 419 tis. (z toho 300 tis. dopl. z roku 2015) – KÚÚK - MMR 
                                    - obnova lávek 900 tis. - MŽP 
                                    - oprava sochy 50 tis. – Ministerstvo kultury ČR 
                                    - Interreg – 600 tis. (SAB + MMR) 
                                    - převod financí z HČ + převody z rozpočtových účtů – 8 688 tis. 
                                    - dotace KÚÚK 131 tis. – volby a každoročně se opakující dotace (např. na výkon       
                                      správy) 

7. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2016 a v roce 2015 

 Výdaje po konsolidaci r. 2015 r. 2016 
rozdíl 

2016 – 2015 2016/2015 (%) 

běžné 21696,34 15540,37 -6155,97 71,63 
kapitálové 177,3 211,80 34,5 119,46 

8. V roce 2015 byly dokončovány opravy na obnovu majetku. 

9. I v roce 2016 obec využívá na obnovu majetku fin. prostř. z HČ.  

10. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2016 s rokem 2015 

  

  



 

 

 

Mimorozpočtové zdroje r. 2015 r. 2016 
rozdíl 

2016 – 2015 2016/2015 (%) 

čerpání úvěrů 0 0 0 0 
zapojení vlastních účelových 
fondů 

0 0 0 0 

zapojení výsledků 
podnikatelské činnosti 

4783 5358,75 575,75 112,04 

11.  

12. Vzhledem k vyšší daňové výtěžnosti a vyššímu převodu fin. prostř. z HČ bylo saldo příjmů a výdajů 
kladné. V roce 2016 byla HČ úspěšnější oproti roku 2015. I v roce 2016 obec využívá na obnovu 
majetku fin. prostř. z HČ a nemusí zřizovat úvěry. Obec se snaží zároveň získat fin. prostředky i 
z dotací. 

 
Zpracoval: Vladimíra Řezníčková, 775862538, reznickova@hrensko.cz 
(jméno a příjmení, telefon, e-mail, podpis) 

Schválil: JUDr. Zdeněk Pánek 

Datum: 13. února 2017        Razítko: 
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