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Závěrečný účet města Hranic za rok 2016

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
závěrečný účet města Hranic za rok 2016 včetně výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2016
2. souhlasí
s celoročním hospodařením města Hranic za rok 2016, a to bez výhrad
3. schvaluje/neschvaluje
převod zůstatků běžných účtů ve výši 1.323.109,43 Kč na účet dlouhodobých rezerv

Důvodová zpráva:
Závěrečný účet města musí dle § 43 a § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích projednat
zastupitelstvo města do 30.6. následujícího roku. Obsah závěrečného účtu je dán
ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů, dalších finančních
operacích, tvorba a použití fondů, údaje o hospodaření s majetkem a vyúčtování finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu. Součástí závěrečného účtu dle zákona je i zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření. Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů
před jeho projednáním v zastupitelstvu. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením a) bez výhrad, nebo b) s výhradami, na jejichž základě
se přijmou opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Předkládaný závěrečný účet města Hranice za rok 2016 obsahuje všechny údaje
vyžadované zákonem č. 250/2000 Sb. a je rozdělen do šesti částí:
Úvod
Zde jsou zobrazeny základní informace o plnění rozpočtu roku 2016
První část
Je tvořena údaji o příjmech, výdajích a financování provozního a investičního rozpočtu. Data
jsou zpracována formou tabulek dle oddílů, paragrafů v členění na jednotlivá střediska. V
tabulkách je přehled o schváleném rozpočtu 2016, o schválených úpravách rozpočtu v
průběhu roku, o skutečném plnění rozpočtu a procentuálním vyjádření skutečnosti k
upravenému rozpočtu.
Druhá část
Zahrnuje komentář jednotlivých částí rozpočtu, vypracovaný odpovědnými vedoucími
odborů.
Třetí část
Dokumentuje zůstatky na účtech, včetně fondů, údaje o hospodaření s majetkem a zřízených
organizacích.
Čtvrtá část
Obsahuje zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016.
Přezkum hospodaření se provádí na základě § 42 zákona o obcích.
Závěr
Shrnuje termíny pro projednání a zveřejnění závěrečného účtu a dále pro připomínky
k závěrečnému účtu.
Použité zkratky:
STŘ = číslo střediska
ODD.§, POL = paragraf, položka (jedná se o rozčlenění rozpočtu dle rozpočtové skladby)
R = rozpočet
SR 2016 = schválený rozpočet roku 2016
UR 2016 = upravený rozpočet po všech rozpočtových opatřeních provedených v roce 2016
% = procentuální plnění či čerpání upraveného rozpočtu
PŘEVOD = částka převodů z roku 2016 do 2017
ORG = číslo akce
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