
Komentář k hodnotící zprávé za rok2015

t. Souhrnné výsledtry íinančního hospodaření, dosažené
v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce
v porovnání s výsledky roku předcházejícího
Yýznamným vlivem na dosažení nižšího objemu příjmů proti minulému
roku byly splátky půjček od MAS SOB pouze ve výši 820 000,- Kč,
což je o 310 000,- Kč méně nežv uplynulém roce a finanční příspěvek ve
výši 911 148,80,- Kč od Svazu měst a obcí ČR v souladu se Smlouvou
o vzájemné spolupráci při realuaciprojektu ,,Systémová podpora
rozvoje meziobecní spoluprácev ČR v rámci tzemí správních obvodů
obcí s rozšířenou působností.oo 'Tato částka je o 324 562,20 Kě nižší
oproti minulému roku. Ukončení smlouvy - 31. 10. 2015.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku
V průběhu roku bylo provedeno 12 rozpočtoqich opatření, která se
týkata především přidělením dotací narealizaci projektů pořádaných
Svazkem obcí Blatenska. Zmény v rozpočtu se proto rýkaly jak příjmové
tak výdajové stránky. Část realizace projektu SZIF-,,YzděIávánína
Blatensku,, proběhla i ve výdajích v roce 2015, příjem dotace próběhl
v prosinci2}I5 a také proběhl příjem finančních příspěvků od Svazu
měst a obcí ČR v souladu se Smlouvou o vzájemné spolupráci při
realizaci proj ektu,,Systémová podpora rozvoj e meziobecní spolupráce
v CR v rámci iaemi správních obvodů obcí s rozšířenou působností."

3. Zhodnocení rozpočtových výstedků po kon§olidaci
Byl dosažen přebytek ve wši 270 852,98 Kč. Byla poskytnuta dotace
ze SZIF,,Y zdéláv éní na B latenskť', která byla z ve lké části reali zov ána
výdajích v roce 2014,2013, avšak vyričtování a příjem dotace
proběhl ažv roce 2015. Dále pak proběhl příjem dotace ,,Květy,
plody, kmeny aneb co nám stromy poskytují," avšak realizace ve
výdajích proběhla v roce 20L4. Svazek obcí Blatenska poskytl MAS
SOB půjčku ve výši 350 000,- Kč, avšak v r.20I5 byly doplaceny i
půjčky, které byly poskytnuty v přechozích letech, takže celková výše
splátky půjček činila 820 000,- Kč. Občanskému sdružení PREVENT byl
poskytnut dar ve \.ýši 111 790,- Kč.

4. Zapojení mimorozpočtovYch zdrojů
V roce 2015 neměl SOB žádný úvěr ani půjčku.



5. Tvorba vlastních příjmu po konsolidaci a rozhodujících
položek v meziročním porovnání
V roce 2015 vlastní nedaňové příjmy tvořily splátky půjček ve
\^ýši 820 000,- Kč od MAS SOB, dále inzerce, prodej kalendáíl a
prodej publikací ,,Šlechtické rody Blatenska," Kniha veršů"
a příjem furančních příspěvků od Svazu měst a obcí ČR
v souladu se Smlouvou o vzájemné spoluprácipíirealizaci projektu
,,Systémová podpora rozvoje meziobecní spoluprácev ČR v rámci
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností."

6. Srovnání dynamilry příjmů obce po kon§olidaci s rokem
minulým
Ikďyž SOB v r.2015 obdržel splátky půjček od MAS SOB ve výši
820 000 Kč a finanční příspěvek ve výši 911 150,- Kč od Svazu měst a
obcí ČR v souladu se Smlouvou o vzájemné spoluprácípíirealizaci
projektu ,,Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR
v rámci územi správních obvodů obcí s rozšířenou působností"
byly v r. 2015 nžší příjmy než v roce 2014, protože §rto částky byly
oproti minulému roku nřší. Celkoý příjem dotací byl oprotir.2014
vyšší.

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních
fondů
viz. vyričtování dotací

8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých
kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu
kraje
Všechny přidělené prostředky byly využity v souladu s jejich určením.
Vyúčtování a proplacení dotace ze SZIF, která proběhla z velké části ve
výdajích v r.20l4,2013 proběhlo v r.2015. Také příjem dotace
,, Květy, plody, kmeny aneb co nám stromy poskytují," proběhl
v r.2015.

9. Analýzaýdajové stránlcy rozpočtu zvlášt' zabéžné a
kapitálové vydaje
SOB měl v roce 2015 vyšší běžné vydaj e než kapitálové.

10. V ,znamné v lcwv v hospoda ení v prriběhu hodnoceného



roku
SOB neměl žádné vYkyvy v hospodaření v průběhu roku 2015.
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