
Komentář k závěrečnému účtu Obce Slatina  za rok 2016 
 
Příjmy  :       8 868 396,55 Kč  
Výdaje :       8 176 183,64 Kč      
          
Výsledek hospodaření :                              692 212,91  Kč            
 
        Hospodaření roku 2016 skončilo přebytkem ve výši  692 212,91  Kč na místo 
plánovaného schodku ve výši 1.442.520Kč. 

  
         Ještě v roce 2013 došlo ke snížení majetkového podílu ve firmě BS Slatina s.r.o. 
z původních 100%  na 25% tj. z 200.000Kč na 50.000Kč. Firma BS Slatina, s.r.o. provádí 
výstavbu BPS, zkušební provoz byl zahájen v 12/2013. Investiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - práv.osobám společnosti BS Slatina s.r.o. ve výši 6 mil. byly 
převedeny na investiční půjčené prostředky. Během  r.2013-2015 byla část půjčených 
finančních prostředků  obci Slatina vrácena. Výše dlužné částky je – 

- 1.450.000Kč – tato částka bude splacena dle dohody o finančním vypořádání ze dne 
21.11.2013 do 30.11.2028  

- 550.000Kč – tato částka je hrazena dodávkami tepla během následujících deseti 
topných sezón (počínaje 2014/2015) ve výši 55.000Kč ročně  

Dlužná částka  k 31.12.2016 činní 1.890.000Kč. 
 

 
Příjmy : 
  Na straně příjmů nedocházelo k přílišným odchylkám od původně schváleného 
rozpočtu, , za zmínku stojí tyto příjmy: 
 
Pol. 4222 – obec získala dotaci od Krajského úřadu Ústeckého kraje z „Programu obnovy 
venkova“ na pořízení techniky na údržbu zeleně ve výši 35.000Kč a dotaci od Krajského 
úřadu Ústeckého kraje ze stejného programu na projektovou dokumentaci ve výši 35.392Kč 
 
Pol. 4122 – obec získala dotaci od Krajského úřadu Ústeckého kraje z „Programu obnovy 
venkova“ na výměnu elektroinstalace v kulturním domě ve výši 228.000,-Kč a dotaci od 
Krajského úřadu Ústeckého kraje z „Programu obnovy venkova“ na pořízení techniky na 
údržbu zeleně ve výši 15.000Kč  
 
Pol. 3121 – obec získala nadační dar ČEZ na výsadbu stromů na návsi ve výši 150.000 Kč 
Pol. 3112 – v r. 2016 byl prodán druhý RD č. 133 za prodejní cenu 1 mil.Kč 
 
Výdaje : 
 
§ 3745 6121 – rozpočtovým opatřením byly navýšeny výdaje na výsadbu stromů na návsi ve 
výši 150.000Kč – z dotace 150.000Kč 
 
§ 3745 6122 – rozpočtovým opatřením byly navýšeny výdaje na nákup frézy Vari ve výši 
50.990Kč – z dotace 50.000Kč 
 
§ 3613 5171 – rozpočtovým opatřením byl zvýšen rozpočet na kompletní opravy hostince ve 
výši 1.376.303Kč – z dotace 228.000Kč 
 



U paragrafů a položek, kde se během roku vyskytly odchylky od původně schváleného 
rozpočtu, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, byla vždy provedena rozpočtová 
opatření, která byla pokaždé řádně projednána a následně schválena zastupitelstvem obce na 
veřejných zasedání. 
 


