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                                      N Á V R H 

 
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2015 

                                                     dle zák. č. 250/2000 Sb                                                                   

   
Celkové příjmy:                         9.064.791,25 Kč 
Celkové výdaje:                              7.698.869,11 Kč 
Stav účtu v ČSOB:                       4.646.390,96 Kč 
Stav účtu v ČSOB-kostel:                                        101.615,49 Kč 
Stav účtu v ČNB:                                                        42.454,72 Kč 
Stav účtu v ČS:                                                          484.101,14 Kč 

  
  
Rozbor významných příjmů 

1 daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti    954.569,69 Kč 

2 daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.činn.   11.784,90 Kč 

3 daň z příjmu fyz.osob z kap. výnosů 116.461,11 Kč 

4 daň z příjmu práv.osob      1.081.536,76 Kč 

5 daň z přidané hodnoty   1.968.224,33 Kč 

6 poplatek za provoz systému KO 294.100,00 Kč 

7 poplatek ze psů   20.400,00 Kč 

8 daň z nemovitostí   793.344,69 Kč 

9 dotace z MK-  obnova  kostela sv.Martina 900.000,00 Kč 

10 příspěvek z ÚP 70.403,00 Kč 

11 přijaté neinvestiční dary- kostel     10.388,00 Kč 

12 příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí    104.064,00 Kč 

13   příjmy z pohřebnictví 35.656,00 Kč 

14 příjmy z pronájmu pozemků 32.813,00 Kč 

15 příjmy z úroků 3.981,83 Kč 

16 Přijaté dary na pořízení dl.majetku – kanalizace PR 560.000,00 Kč 

17 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – separace odpadů 78.942,00 Kč 

                                                                                                                                                                                                                                                   
Rozbor významných výdajů 

 
1 výdaje na dopravní územní obslužnost 54.942,61 Kč 

2 výdaje na provoz  kanalizace  769.699,70 Kč 

3 výdaje na dod.zajišť.opravy-kostel sv.Martina    1.543.414,00 Kč 

4 veřejné osvětlení -  elektrická energie, opravy a udržování 206.561,00 Kč 



5 pohřebnictví 16.634,00 Kč 

6 svoz nebezpečných odpadů    34.246 Kč 

7 svoz komunálních odpadů    508.775,00 Kč 

8 svoz ostatních odpadů     13.176,00 Kč 

9 péče o vzhled a veřejnou  zeleň 51.330,00 Kč 

10 Požární ochrana - SDH 46.711,00 Kč 

11 odměny členů zastupitel. obcí a krajů vč. odvodů SP a ZP 740.287,00 Kč 

12 činnost místní správy – el.energie, platy zaměstnanců, nákup mat. a 
služeb 1.182.040,54 Kč 

 
V roce 2015 byly schváleny zastupitelstvem obce 5  rozpočtová opatření, v rámci schváleného rozpočtu bylo 
provedeno 10 opatření. 
                                                                                                                                                                                                            
Přijaté dotace 

� Ministerstvo kultury poskytlo dotaci z  Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu 
kostela sv. Martina  ve výši 900.000,- Kč. Restaurátor Mgr. Jan Chejn zahájil restaurátorské práce 
v interiéru kostela sv. Martina. 

� Úřad práce ČR poskytl dotaci na 1 pracovní místo ve výši 70.403,00 Kč. 
 
Informace o provozování a dostavbě kanalizace 
Kanalizaci provozuje obec sama s pověřenou osobou Ing. Hlavatým. Obsluhu ČOV a kanalizace 
provádí L.Dobřanský a K. Svojše. 
Od 4/2015 je ČOV v trvalém provozu. V roce 2015 bylo poprvé fakturováno stočné připojeným 
občanům. Výše stočného je dle směrných čísel, tj. stanovenou spotřebou 35 m3/os/rok. Při ceně 
stočného 35 Kč/m3 bez DPH činí poplatek 1.225 Kč na osobu/rok bez DPH. 
V 9/2015 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „ Vybudování 18 
domovních čerpacích šachet a napojení na splaškovou kanalizaci v části obce Rostoklaty “. 
V 10/2015 byla podepsána Smlouva o dílo s vítězem VZ s firmou Stavitelství Řehoř s.r.o. Cena dle 
SoD činila 1.588.922,77 Kč bez DPH. Prováděné práce byly pod dozorem TDI, dokončené dílo 
bylo předáno v 12/2015, o neprovedené práce byla cena snížena na 1.213.021,61 Kč bez DPH. 
Náklady obce byly poníženy o investiční dary na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 560.000 
Kč. Kolaudační rozhodnutí vydá odbor ŽP v březnu 2016, následovat bude připojování jednotlivých 
nemovitostí. 
 
Ostatní činnost OÚ 

• v lednu 2015 byl zahájen sběr plechovek a kovových obalů, olejů 
• v únoru 2015 byly zahájeny práce na přípravě projektů opravy a výstavby chodníků a místních 

komunikací, projekty zpracoval Ing. Sobol 
• v dubnu 2015 pod vedením J. Šermauerové a B. Apltauerové se konalo 1.seniorské setkání 
• od dubnu 2015 je zasedání zastupitelstva nahráváno, nahrávka je zveřejněna společně se 

zápisem na www.rostoklaty.cz 
• v květnu  2015 obec uspořádala oslavy Dětského dne, hlavním programem bylo  Moderní sokolnictví 
• v květnu 2015 se konalo za podpory obce Rostoklaty, Tismice a Přišimasy divadelní „ Ani za milion“ 

v kulturním domě Tismice 
• v červnu 2015 odstoupila z funkce člen zastupitelstva paní MVDr. E. Hamtáková, na 

uvolněné místo nastoupil náhradník Ing. L. Kmoch. 
• v červnu 2015 bylo vítání občánků 
• v červnu 2015 manažeři České pošty opět navštívili obec a nabízeli nahrazení stávající pobočky tzv. 

„ Pošta partner“. Zastupitelé vyslovili nesouhlas s uzavřením pobočky ČP . 
• v červenci 2015 se konala u kostela sv. Martina svatba místních občanů 
• v srpnu 2015 byla zahájena členy SDH rekonstrukce hasičské zbrojnice, dotovanou částkou 477.390 

Kč na materiál. Rekonstrukce byla dokončena v 12/2015, vyúčtována v 1/2016, částka byla na účet 



obce připsána v 2/2016 
• v září 2015 byla zahájena elektrifikace kostela sv. Martina 
• v září 2015 SZIF provedl kontrolu vyúčtované dotace na kanalizaci, nebyli zjištěny žádné chyby. 
• v říjnu  2015  se konala návštěva Divadla ABC představení V+W Revue 
• v říjnu 2015 zamítl KUSK dotaci z FROM 2015 na výměnu oken budovy OÚ č.p. 32 
• v listopad 2015 byli pro ztrátu důvěry  odvoláni členové Osadního výboru Nová Ves II, byl zrušen 

Osadní výbor 
• v prosinci se konaly tradiční akce : výroba ozdob, zdobení vánočních stromů, Mikulášská besídka a 

ohňostroj 
• Zastupitelstvo obce se sešlo v roce 2015  10 x 
• v únoru 2016 byla odborem kontroly Středočeského kraje provedena kontrola hospodaření obce za 

rok 2015. Byly  shledány 2 nedostatky : 1) ve výkazu Příloha ke dne 31.12.2015 v části G1ve sloupci 
korekce byla chybně vykázána částka 13.634 Kč. Odůvodnění : Při vyřazování ukradené houpačky 
z majetku obce byla položka odepsána bez analytického rozřazení. 2) Nebyla splněna povinnost 
upravit položku rozpočtu na pol. 4116 dle skutečnosti. Odůvodnění : Ve sloupci „ Rozpočet po 
změnách“ byla zahrnuta dotace od Středočeského kraje na opravu Hasičské zbrojnice ve výši 
477.390 Kč, která byla Středočeským krajem poskytnuta v 2/2016.  

 
 
Obec finančně podpořila spolkovou a kulturní  činnost částkou  38.000,00 Kč 
Sportovní a kulturní akce v Rostoklatech a Nové Vsi II v roce 2015 
� Myslivecké halali ( Myslivci ) 
� Hasičský country bál ( SDH ) 
� Pálení čarodějnic  a stavění máje ( SDH ) 
� Otevírání rybníka ( Rybáři ) 
� Těšíme se na léto (Osadní výbor) 
� Novoveský karneval ( Osadní výbor ) 
� Nohejbalový turnaj (TJ Sokol) 
� Drakiáda ( SDH ) 
� Poslední leč ( Myslivci ) 
   
Přílohy k Závěrečnému účtu  jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ: 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne 29.2.2016  
Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2015 
Výkaz Rozvaha k 31.12.2015 
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 
Příloha k 31.12.2015 
Inventurní soupisy majetku k 31.12.2015 
 
Poučení pro občany: Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně  ve lhůtě 
15 dnů od vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce  dne 21. března 2016. 
 
 
Radka Nováková, starostka obce 
 
Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn: 
 
Vyvěšeno:  2.3.2016     Sejmuto:  21.3.2016 
 
Schváleno na ZO: 
 
 

 
  
 
 


