
Závěrečný účet obce za rok 2015
zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových pravidlech k 31.12.2015

Obec Slezské Pavlovice

Obecné údaje
Název : Obec Slezské Pavlovice

Sídlo: Slezské Pavlovice č. 16, 793 99  Osoblaha

Právní forma : Obec

Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb., 

Dle výpisu z registru ekonomických subjektů byla vydána tato oprávnění :
- Všeobecná činnost veřejné správy
IČ : 00 57 60 93
Rozvahový den : 31.12.2015
Účet : běžný účet 1855304389/0800, úvěrový účet 379523489/0800, úvěrový 
účet 396733429  vedeny u České spořitelny Opava a účet u ČNB 94- 
410771/0710 veden u ČNB Ostrava.
Zřizované příspěvkové organizace : nejsou zřízeny
Organizační struktura :
- starostka  Bc. Lenka Drozdová (uvolněný)
- místostarostka Věra Rejdová  (neuvolněný)
Kontrolní výbor : počet členů 3
- předseda  Kamila Uvírová
Finanční výbor : počet členů 3
- předseda  Jaroslav Šimáček
Z důvodu poklesu ZO pod 5 členů, výbory zanikly. 

Obec nemá významný podíl na základním kapitálu obchodních společností.
Obec je členem svazků a sdružení : Mikroregion Osoblažsko, Krnovsko, 
Euroregion Praděd.

Úvěr : obec splácí úvěr od České spořitelny Opava měsíčními splátkami ve výši
Kč 25.000,- , konečný termín splatnosti je 20.12.2016 (včetně). 
Dotace : v roce 2015  byla obci poskytnuta dotace od ÚP Bruntál 1.543.432,- 
Kč na VPP, na výkon státní správy 54.400,- Kč,  MK ČR 65.000,- Kč na sochu. 
Obec poskytla dotaci TJ Slezské Pavlovice ve výši 10.000,- Kč, ČSŽ ve výši 



10.000,- Kč, Osoblažskému cechu 20.000,- Kč.

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 
1. Způsob ocenění :
Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů 
souvisejících s pořízením. 

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - vlastními náklady nebo 
reprodukční cenou, v roce 2015  nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní 
činností.

Cenné papíry a majetkové účasti : nejsou

Pozemky : v roce 2015 obec prodala část pozemku - p. č. 476/2.

2. Změny způsobu oceňování : v roce 2015  nebyly změny ve způsobu 
oceňování. 
3. Odpisový plán : Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán 
vedený v programu KEO. 

4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože 
žádné platby v roce 2015 nebyly realizovány v cizí měně. 

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace

1. Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2015: účetní jednotka nevede 
pohledávky z obchodního styku, pouze pohledávky za rozpočtové příjmy.

2. Celkové pohledávky po lhůtě splatnosti : 32.920,- Kč.

3. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : nejsou.

4. Závazky z obchodního styku k 31.12.2015 : 0,- Kč.

5. Závazky kryté zástavním právem a jiným věcným právem : nejsou.



6. Najatý majetek (finanční leasing) : není.

Výsledek hospodaření k 31.12.2015

 3.643,310, 06,- Kč nesplacený úvěr

978.761,13,- Kč zůstatek na běžném účtu ČS

128.116,58,- Kč zůstatek na dotačním účtu ČNB

Rekapitulace příjmů,  výdajů a financování a jejich konsolidace:

SKUTEČNOST UPRAVENÝ
Třída 1 - Daňové příjmy 2.793.733,19 2.810.859,35
Třída 2 - Nedaňové příjmy 755.049,02 808.836,20
Třída 3 - Kapitálové příjmy       5 640,00            11 280,00
Třída 4 - Přijaté transfery 1662.832,00            1.727.467,71
Třída 5 - Běžné výdaje 4.738.852,31 5.457.532,26
Třída 6 - kapitálové výdaje 2.566.036,40 2.666.954,40
Třída 8 – financování   378.408,90     300.000,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015: kontrola  byla 
provedena 9.2.2016. Výsledek přezkoumání hospodaření – méně závažná chyba
a nedostatek dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., nebyla zjištěna 
rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnosti. 

Zpracovala : Leváková Ivana, účetní

Ve Slezských Pavlovicích dne 15.3.2016

Schválil : ----------------------
Bc. Lenka Drozdová
  starostka obce

Přílohy jsou k nahlédnutí u účetní OÚ.
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