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Závěrečný účet obce Jind řichovice pod Smrkem za rok 2016 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění platných předpisů) 
    
 
1) Plnění rozpo čtu dle výkazu Fin 2-12M  
 

 
   vyjádřeno v Kč  
Text  SR 2016 UR 2016 skut ečnost 

2016 
% plnění 
(UR) 

     
Příjmy celkem  20.429.507,00 21.150.130,90 19.976.264,05  94,45 
daňové (tř. 1)   9.829.160,00   9.829.160,00   9.925.341,17 100,98 
nedaňové (tř. 2)   7.487.350,00   7.801.700,00   5.624.729,09   72,10 
kapitál. (tř. 3)        0,00      270.500,00      270.263,00   99,91 
dotace (tř. 4)   3.112.997,00   3.248.770,90   4.155.930,79 127,92 
     
Konsolidace příjmů     1.724.431,89  
Příjmy po 
konsolidaci 

20.429.507,00 21.150.130,90 18.251.832,16   86,30 

     
Výdaje  celkem  18.118.238,00 26.684.761,90 22.867.413,20    85,69 
běžné (tř. 5) 16.073.238,00 17.193.761,90 15.556.886,65    90,48 
kapitálové (tř. 6)   2.045.000,00   9.491.000,00   7.310.526,55    77,03 
     
Konsolidace výdajů       1.724.431,89  
Výdaje po 
konsolidaci 

18.118.238,00 26.684.761,90 21.142.981,31   79,23 

     
Saldo příjmů a výdajů 
po konsolidaci 

  2.311.269,00  -5.534.631,00   -2.891.149,15   52,24 

     
Financování (t ř. 8)   -2.311.269,00   5.534.631,00   2.891.149,15   52,24 

 
 
 
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Jindřichovice pod Smrkem  (výkaz FIN 2-12 M, Výkaz 
pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR). 
Výdaje převýšily příjmy, protože obec koupila bytové domy čp. 1, čp. 3 a čp. 253 a bylo nutné provést 
některé opravy, např. ČOV. Obec tedy ve výsledku hospodařila se schodkem, který byl kryt přijetím 
úvěru od ČS, a.s. 
  
 
 
     
2) Hospodá řská činnost     
Obec neprovozuje hospodářskou činnost. 
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3) Obecní fond životního prost ředí – hospodaření s tímto fondem upravuje obecně 
závazná vyhláška č. 2/05 a směrnice k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005.  
 
Zdrojem fondu je podíl zisku z prodané elektřiny, čerpání prostředků fondu ve směrnici 
stanoví formu podpory, účel a podmínky pro čerpání těchto prostředků. Prostředky fondu 
jsou přiznávány formou rozhodnutí, jehož schválení je v pravomoci zastupitelstva obce.  
 
V průběhu roku 2016 byly proúčtovány na tomto fondovém účtu následující objemy:  
 
Stav fondu k 1.1.2016       12.375,84 Kč 
Převod ze ZBÚ do fondu životního prostředí  500.000,00 Kč  
Čerpání prostředků fondu do 31. 12. 2016            - 339.137,00 Kč  
Bankovní úroky                 0,00 Kč  
Bankovní poplatky           - 832,00 Kč  
Stav fondu k 31. 12. 2016      172.406,84 Kč 
 
 
 
V roce 2016 nebyly poskytnuty žádné půjčené prostředky. V roce 2016 bylo poskytnuto 
celkem 17 dotací fyzickým osobám v celkové výši 339.137,-Kč. 
Žádná půjčka k 31. 12. 2016 není evidována.  
      
 
4)  Účetní operace týkající se cizích zdroj ů:  
 
K rozsahu přílohy č. 1 písm. d) vyhlášky číslo 505/2002 Sb.- prováděcí vyhlášky k zákonu o 
účetnictví se vztahují následující objemy cizích zdrojů obce, které se týkají přijatých úvěrů. 
 
 

 úvěry od pen ěžních ústav ů – dlouhodobé                                                                     
 
 

pen.ústav  
 

účel Neuhrazená 
jistina 

k 1.1.2016 

Splátka jistiny 
v roce 2016 

Neuhrazená 
jistina 

k 31.12.2016 

Termín 
poslední 
splátky 

ČS a.s. Zateplení 
OÚ, ZŠ, MŠ 
Revitalizace 

 7.625.803,93   2.017.008,- 5.008.795,93   31.12.2019 

ČS a.s. Bytové 
domy 

  7.000.000,00 0,00 6.333.280,88 31.12.2028 

 
 
 
Obec Jindřichovice pod Smrkem uzavřela smlouvu o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, 
a.s. na tři projekty. 1.projekt je „Zateplení obvodových konstrukcí objektu ZŠ a MŠ 
v Jindřichovicích pod Smrkem č.p. 312“, 2.projekt je „Zateplení obvodových konstrukcí 
objektu OÚ v Jindřichovicích pod Smrkem“ a 3.projekt je „Revitalizace povodí 
Jindřichovického potoka – I.etapa“. Úvěr byl poskytnut k financování zmíněných projektů až 
do výše 21.397.000,-Kč, skutečně bylo vyčerpáno v roce 2014 celkem 20.354.803,93Kč tedy 
o 1.042.196,07Kč méně než byl schválený úvěr.  Ke splácení úvěru byly přednostně použity 
prostředky z dotace, tj. celkem 12.729.000,-Kč. V roce 2015 byl úvěr splácen měsíčními 
splátkami ve výši 50.000,-Kč, za rok 2015 bylo tedy splaceno 600.000,-Kč. V roce 2016 byl 
úvěr splácen měsíčními splátkami ve výši 168.084 a za rok 2016 bylo tedy splaceno celkem 
2.017.008,-Kč. 
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Obec Jindřichovice pod Smrkem uzavřela novou smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. 
na koupi bytových domů v Jindřichovicích pod Smrkem čp. 1, čp. 3 a čp. 253 v maximální 
výši 7.000.000,-Kč. Celkem bylo vyčerpáno 6.333.280,-Kč. První splátka úvěru je splatná 
31.1.2017 ve výši 48.612,-Kč. Konečná splatnost úvěru je 31.12.2028.Úvěr je úročen 
úrokovou sazbou 0,89% ročně. 
 
 
  
5) Účelové prost ředky státního rozpo čtu, rozpo čtu kraje a státních fond ů:  
 
 
     vyjádřeno 

v Kč 
Poř.č. účel NZÚZ/položka  Poskytnuto  čerpáno  rozdíl  

1 Politika 
zaměstnanosti 

104113013/4116 
104513013/4116 

366.624,30 
1.714.103,70 

366.624,30 
1.714.103,70 

0,00 

2 KÚLK (VZ) 00000000/4122 12.197,00 12.197,00 0,00 
3 KÚLK (SDH) 00000000/4122 49.440,00 49.440,00 0,00 
4 KÚLK (SDH) 00000000/4122 66.000,00 0,00 66.000,00 
5 KÚLK (Kostel) 00000000/4122 15.500,00 15.500,00 0,00 
6 Volby do 

zastupitelstev 
krajů 

00098193/4111 30.000,00 20.333,90 9.666,10 

 
 
 
K jednotlivým dotačním titulům: 
 
1) Aktivní politika zaměstnanosti – obec v roce 2016 čerpala prostředky na základě dodatku 
č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. LBA-VN-
31/2015 ze dne 24.2.2015 s platností do 28.2.2017 a dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. LBA-VZ-6/2016 ze dne 24.2.2016 s platností do 
28.2.2017. Na dohody bylo celkem vyčerpáno 2.080.728,-Kč z toho 1.714.103,80Kč z EU 
a 366.624,30Kč ze SR.. 
 

2) Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK, Oblast podpory 
8. Životní prostředí a zemědělství, podprogramu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny    
č. OLP/410/2016 schválená Zastupitelstvem LK dne 22.prosince 2015 usnesením           
č. 563/15/ZK. Dotace byla poskytnuta na projekt s názvem „Ošetření významné zeleně 
v centru Jindřichovic pod Smrkem – lip u statku“ až do výše 12.197,-Kč, tj. 70% celkových 
způsobilých výdajů, které činily nejméně 17.424,-Kč. Dotace byla vyčerpána. 

 
3) Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK oblast podpory: 

Požární ochrana program č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí LK č. 
OLP/1082/2016 schválená Zastupitelstvem LK dne 31.5.2016 usnesením č. 243/16/ZK. 
Účelová neinvestiční dotace na projekt s názvem „Pořízení ochranných pomůcek“ ve výši 
49.440,-Kč. Vlastní podíl obce činil nejméně 32.960,-Kč. Dotace byla vyčerpána. 

 
4) Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK oblast podpory: 

Požární ochrana program č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí LK č. 
OLP/1085/2016 schválená Zastupitelstvem LK dne 31.5.2016 usnesením č. 243/16/ZK. 
Účelová neinvestiční dotace na projekt s názvem „Rekonstrukce střechy požární 
zbrojnice“ byla schválena ve výši 66.000,-Kč a vlastní podíl obce byl nejméně 44.000,-Kč. 
Na základě Dodatku č. 1 se termín realizace akce prodlužuje do 31.8.2017, důvodem pro 
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uzavření dodatku byla žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. 
V roce 2016 akce nebyla realizována a poskytnutá dotace byla převedena do roku 
realizace akce, tj. 2017. 

 
5) Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK oblast podpory: 

Kultura, památková péče a cestovní ruch program č.: 7.3 Stavebně historický průzkum č. 
OLP/1246/2016 schválená Zastupitelstvem LK dne 29.3.2016 usnesením č. 152/16/ZK. 
Účelová neinvestiční dotace na projekt s názvem „Zpracování kompletního stavebně 
historického průzkumu kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichovicích pod Smrkem“ byla 
poskytnuta ve výši15.500,-Kč. Vlastní podíl obce byl nejméně 7.000,-Kč. Dotace byla 
vyčerpána v plné výši. 

 
6) Volby do zastupitelstev krajů. Obci byla poskytnuta dotace z všeobecné pokladní správy 

ve výši 30.000,-Kč. na nebytné výdaje bylo použito 20.333,90Kč. Vratka byla zasána zpět, 
prostřednictví KÚLK dne 21.12.2016 ve výši 9.666,10Kč do státního rozpočtu. 

 
 

6) Poskytnuté dotace 
   
    V roce 2016 obec poskytla 7 neinvestičních účelových dotací z rozpočtu obce 

- FK Sokol Jindřichovice pod Smrkem  102.932,-Kč 
- SDH Jindřichovice pod Smrkem    40.000,-Kč 
- Klub žen Jindřichovice pod Smrkem    15.000,-Kč 
- Jindřichovický Pěvák      15.000,-Kč 
- OS Mantulie       15.000,-Kč 
- EIC Jindřichovice pod Smrkem, z.s.    15.000,-Kč 
- OS Lunaria       15.000,-Kč 

 
  

7) Hospoda ření PO Základní a Mate řská škola 
 

TEXT Základní škola   
   

rozpočtové zařazení § 3113     
rozpo čtový vztah obce    

   
schválený rozpočet 631.000,00     
Upravený rozpočet 755.000,00  

   
skute čně profinancováno 755.000,00   

   
neprofinancovaný objem 0     
 Hlavní činnost  Hospodá řská 

činnost 
   

Výnosy celkem  
 

5.412.908,12  62.921,00 

   
Náklady celkem  5.287.736,96  62.921,00 

   
Výsledek hospoda ření 2016           +  125.171,16            0,00    

      
 
 
Celkový hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši +125.171,16Kč byl na základě usnesení 
č.2/2017 ze zasedání ZO ze dne 27.4.2017 převeden takto:  20% do fondu odměn v částce 
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25 034,- Kč. Tato částka bude použita v případě nedostatečného rozpočtu od krajského úřadu 
na částečnou úhradu platů pedagogů. 
80% do rezervního fondu oprav v částce 100 137,16 Kč. Částka bude využita na opravu     
podlahy ve třídě-aula. 
 
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných 
výkazů je založena na obecním úřadě. 

 
 

8) Majetek obce  
 
Výkaz Rozvaha k 31.12.2016  
 
a) Aktiva 
 Brutto Korekce Netto 
DNM 4.437.809,60 3.972.706,60 465.103,00 
DHM 228.422.822,85 57.519.616,98 170.903.205,87 
Dlouhodobý finanč.majetek 7.645.300,00 0 7.645.300,00 
Dlouhodobé pohledávky 211.642,70 174.951,70          36.691,00 
Zásoby 102.973,00 0 102.973,00 
Krátkodobé pohledávky 1.908.044,68 49.522,60 1.858.522,08 
Krátkodobý finanč.majetek 7.625.890,60 0 7.625.890,60 
Celkem  250.354.483,43 61.716.797,88 188.637.685,55 

 
b) Pasiva 
Jmění ÚJ a upravující položky 155.804.010,57 
Fondy ÚJ 172.406,84 
Výsledek hospodaření (celkem) 19.295.949,83 
Dlouhodobé závazky (půjčky,úvěry) 11.971.135,93 
Krátkodobé závazky  1.394.182,38 
Celkem  188.637.685,55 

 
Obec koupila bytové domy čp. 1, čp. 3, včetně příslušenství (ČOV a úpravny 
vody),  čp. 253 a proto byl nárůst na účtu staveb (účet 021) a pozemků (účet 031). 
 
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 
Výnosy za rok 2016 byly celkem:    18.968.631,11 Kč 
Náklady za rok 2015 byly celkem:   17.028.607,53 Kč 
Z uvedeného plyne, že VH po zdan ění byl  za rok 2016 + 1.940.023,58Kč, který 
bude p řeveden do 30.6.2017 na SÚ 432 (výsledek hospoda ření minulých 
účetních období). 
 
 
9)  Ostatní dlouhodobý finan ční majetek 
 
a) Obec je držitelem 700 ks akcií České spořitelny, a.s. Jedna akcie má nominální 
hodnotu 100,-Kč, tj.: 70.000,-Kč. Každý rok je realizována výplata dividend, a to 
vždy za předcházející rok. Za rok 2014 bylo vyplaceno 52.500,- Kč před 
zdaněním. Výše dividendy za jednu akcii činila za rok 75,-Kč. 
 
b) Obec vlastní listinné akcie: 
- FinReal Liberec, a.s. - 245 ks á 500,-Kč  tj.: 122.500,-Kč 
- Autocentrum Nord, a.s. – 245 ks á 40,-Kč tj.: 9.800,-Kč 
- Severotrans, a.s. – 245 ks á 300,-Kč tj.: 73.500,-Kč 
- ČSAD Liberec, a.s. – 245 ks á 100,-Kč tj.: 24.500,-Kč  
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c) Obec na základě darovací smlouvy s Frýdlantským vodárenským sdružením (IČ 
46746552, zastoupené jednatelem ing. Petrem Olyšarem) vlastní 63 kusů akcií 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (IČ 25496565) o jmenovité hodnotě 
jedné akcie 115.000,-Kč. Celková hodnota darovaných akcií v listinné podobě je 
7.245.000,-Kč 
 
Obec vlastní akcie v celkové hodnot ě 7.545.300,-Kč. 
 
 Majetkové ú časti v osobách s rozhodujícím vlivem 
 
Obec Jindřichovice pod Smrkem je jediným společníkem společnosti s ručením 
omezeným. Obchodní název firmy je Jind řichovice s.r.o., sídlo Jindřichovice pod 
Smrkem č.p. 245 a předmět podnikání je: 
- řeznictví a uzenářství 
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
Základní kapitál a vklad společníka je 100.000,-Kč a obchodní podíl jediného 
spole čníka činí 100%.  
Společnosti Jindřichovice s.r.o. byla poskytnuta dlouhodobá výpomoc ve výši 
174.951,70 Kč a prozatím nebylo nic splaceno. V roce 2012 byly vytvořeny OP ve 
výši 174.951,70 Kč. 
Jindřichovice s.r.o. již od září 2008 neprovozuje žádnou činnost. 
 
 
 
10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. 
        
Přezkoumání hospodaření obce provedla kontrolorka Krajského úřadu LK paní ing. Soňa 
Vavrušková. Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno a závěrečné přezkoumání bylo vykonáno 
na OÚ dne  03.05.2017.   
Kontrola byla provedena na základě pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 
Sb., o  přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
v platném znění a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ve znění pozdějších předpisů.                      
Pověření vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje pod                         
č.j.: LK-0074/16/Vav dne 10.4.2017.   
 

 
 

11) Závěr (dle ustanovení § 10 zákona 420/2004 Sb.)  
 
V rámci přezkoumání hospodaření Obce Jind řichovice pod Smrkem   za rok 2016 nebyly 
zjišt ěny chyby a  nedostatky (§ 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb.) 

 
 

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 nebyla zjišt ěna žádná závažná rizika, 
která by mohla mít negativní dopad na hospoda ření územního celku v budoucnosti.  

 
 

Plné znění o provedeném přezkoumání hospodaření obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 
2016 je přílohou k závěrečnému účtu.  

 
 
 
 

V Jindřichovicích pod Smrkem 
01.06.2017 


