
Komentář k hodnotící zprávě za rok 2014 

 
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené 

    v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce 

v porovnání s výsledky roku předcházejícího 
Významným  vlivem na dosažení vyššího objemu příjmů proti minulému 

roku byly  splátky   půjček od  MAS SOB ve výši 1 130 000,- Kč 

a finanční příspěvek ve výši 1 235 711,-  Kč od Svazu měst a obcí ČR 

v souladu se  Smlouvou  o vzájemné spolupráci při realizaci projektu   

„Systémová  podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností.“    

 

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 

          V průběhu roku  bylo  provedeno 11  rozpočtových opatření, která se 

           týkala  především přidělením  dotací na realizaci projektů pořádaných  

           Svazkem obcí Blatenska. Změny v rozpočtu se proto týkaly  jak příjmové 

           tak výdajové stránky.  Realizace  projektu SZIF-„Vzdělávání na 

           Blatensku „ proběhla  z velké části ve  výdajích v roce 2014, avšak 

           vyúčtování a příjem dotace  proběhne až v roce 2015. Též proběhl příjem 

           dotací z realizací projektů SZIF „Vzdělávání na Blatensku“ z r.2013 

           a z r. 2012 a příjem finančních příspěvků od Svazu měst a obcí ČR  

           v souladu se Smlouvou o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

            „Systémová  podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 

            území správních obvodů obcí s rozšířenou působností.“                 

 

3.  Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci 
     Významným vlivem na dosažení schodku ve výši  249861,35 Kč  byla 

      z velké části realizace projektu SZIF „Vzdělávání na Blatensku“ ve 

      výdajích v roce 2014, avšak  vyúčtování a příjem dotace  

      proběhne  až v roce 2015. Dále pak  proběhla realizace projektu „Květy, 

      plody,  kmeny aneb co nám stromy poskytují,“ avšak příjem dotace pro- 

      běhne až v roce 2015. Svazek obcí  Blatenska poskytl MAS SOB půjčku 

      ve výši 750 000,- Kč, z níž zbývá k doplatku v r.2015  300 000,- Kč 

       a další půjčku v částce 150 000,- Kč, jejíž splátka by měla proběhnout  

       v příštích letech. Občanskému sdružení PREVENT byl poskytnut 

       příspěvek  ve výši 97 014,-  Kč.     

        

4.  Zapojení mimorozpočtových zdrojů  
     V roce 2014 neměl SOB žádný úvěr ani půjčku. 

 

 



5. Tvorba vlastních příjmu po konsolidaci a rozhodujících 

položek v meziročním porovnání 

V roce  2014 vlastní nedaňové příjmy tvořily splátky půjček ve 

výši 1130 000,-  Kč od MAS SOB, dále  inzerce, prodej kalendářů a 

prodej publikací „Šlechtické rody Blatenska,“ Kniha veršů“ 
          a příjem finančních příspěvků od Svazu měst a obcí ČR  

          v souladu se Smlouvou o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

           „Systémová  podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 

           území správních obvodů obcí s rozšířenou působností.“                 

 
 

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem 

minulým 
Vzhledem k tomu, že SOB v r. 2014 obdržel splátky půjček od MAS SOB  

ve  výši 1 130 000 Kč a finanční příspěvek ve výši 1 235 711,-  Kč od 

Svazu měst a obcí ČR v souladu se  Smlouvou  o vzájemné spolupráci při 

realizaci projektu  „Systémová  podpora rozvoje meziobecní spolupráce 

v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností.“    

 byly v r. 2014 vyšší příjmy než v roce 2013. Celkový příjem dotací byl 

oproti r. 2013 vyšší. 

 

     7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních 

         fondů 

           viz. vyúčtování 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.2014, by mělo proběhnout  v r.2015. Také příjem dotace 

     „ Květy, plody,  kmeny aneb co nám stromy poskytují,“ proběhne 

     v r.2015.    

 

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a 

kapitálové výdaje 
SOB měl v roce 2014 vyšší běžné výdaje než kapitálové. 

 

   10. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného 

          roku 



            SOB neměl žádné výkyvy v hospodaření v průběhu roku 2014. 

 
 

 

 

 


