
Obec Probulov

398 07 orlík nad Vltavou
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($17, zákona č.25o/20ao Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů)

1. Úaaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Tř. 1 daňové přtjmy

Tř. 2 nedaňové příjmy

Tř.3 kapitálové příjmy

Tř.4 přijaté tranfery

Příjmy celkem

Tř. 5 běžné výdaje

Tř' 6 kapitálové výdaje

Výdaje celkem

Schv.rozp.

918000,-

195200,-

205800,-

54400,-

1373400,-

r"005000,-

100000,-

1105000,-

upr.rozp.

9737AA,-

4796AA,-

21260A,-

950949,49

2676849,48

plnění

969619,01

273653,1 8

123430,-

950949,49

231765I,67

2267A51,- 2131990,37

176130,- 773995,_

2443181,- 23058g5,37

Tř. 8 financování - 268400,- -173668,48 _11766,30

Rozpočet doku 2015 skončil přebytkem ve výši ].].766,30 Kč

Přijato transfery a půjčky za státního rozpočtu a státních fondů

ostatní Přijaté transfery

Neinvestiční

přijato vyčerpá no

Jihoč.kraj * volby do Senátu 2 j.o00,- ].0433,_

Jihoč. Kraj._volby do EP 21000,- 1'273a,-

Nevyčerpané dotace na volby byly vráceny na účet kraje v roce 20].5.

10s67

8270,-



Poskytnuté dary k jubileu občanů Probulova 4500,_Kč

Poskytnutý dar SDH Probulov 5000,_Kč

Neinvestiční

Transfer ze st. Rozpočtu ve uiši 846741,,1'8 na obnovu hist.alejí

Transfer ze st' Fondů ve výši 49808,30 na obnovu hist.alejí

Vše bylo vyčerpáno'

Úda1e o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacív plném znění podle
rozpočtové skladbyjsou k nahlédnutí v kanceláři obce Probulov a jsou součástí závěrečného účtu
obce.

2. obec netvořížádné fondy
3. Obec nemá žádnou příspěvkovou organizaci.
4. Zpráva o v'ýsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Přezkoumání provedla pracovnice krajského Úřadu p. Masojídková. Při přezkoumání nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje součástí
závěrečného účtu obce.

Zpracovala ; Štědronská _ účetní Roman Maňák * starosta

/ - ; / L, , t, ,//"tz//t 
/ /

Přílohy: + /tČ€7,tzl 2l)r2;/lkfl oqťtr 2s Ra/( /a/š o '?:"o':"'-)^,. ^ L,/

Výkaz Rozvarra t gr.rz.zoi] / i'žš''řll DIčca 'oB &Bfu'zu t' t l?')D{

Výkaz FlN 2-12M k 31.12.2015

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015

Výkaz Příloha k 3]..].2.2015

Zpráva o přezkumu hospodařeníza rok 2015



V Probulově dne:

ft r,( 3/í'Vyvěšeno: ,Ír'L

Sejmuto:

Zveřejněno v elektronické podobě: oa,,/{ - {'i.lťaa,

Projednáno V zastupitelstvu:


