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Podkladem pro vypracování číselné části "zprávy" jsou roční účaní aJinanční výkazy, doplněné o stručné,
ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z itčetních výkazů nelze zjistit.

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosaŽené v příjmové a výdajové části rozpočtu v
hodnoceném řoce v norovnání s wúslprllrrr rnlzrr nřo'l^t'.t-^i!^št,^

V komentóři k tomuto bodu se uvedou datší podrobnosti, kteréj7nutno zdůrazntt rriioníp@
výsledkům, jako např. důvody zapojení třídy B -financování, důvody naýšení schváleného rozpočtu na
upravený rozpočet, ýznamné vlivy na příjmy a ýdaje apod.

po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho

nedosažení příjmů proč a kde, překročení ýdajů proč a kde, vtiv půjčtql či

4' Zapoiení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů)o porovnání jejich výšes předchozími roky a jejich podÍl na celkových výsledcích.
PouŽití rezervního fondu (objem .'.;.. .' na co .....':'.......'), fondu sociálníchpotřeb '.....:.rozvoje bydlení .'......:....., dalšího fondu (akého) .:-..'......
Použití úvěru: objem '.......: ........ na co ..............:'

náwatných v'.ipomocí: objem .........Ť:.... ...... na co '.......:..'
Současně uvést i zustatek celkového úvěrového zatiženík3l' 12. ....-1.''.....
V komentaři uvést u jednottivych titulů porovnóní s minulým rokem - zýšení, snížení a proč.

oonocenem roce v porovnání s výsledkv roku ícího.
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v tis. Kč
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2014-2013

%o plněni
2014t2013upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost

Nekonsolidované příjmy t qy4 / qt4 0 /fr3 ,l il,7 úó tup //ooPříjmy po konsolidaci JqgI4 ,l qr! ,/ / Í,r, ,, 4,í1 /16 /pp/ /oo
Nekonsol ido v ané vý daj e I kn,r í únr l íEq !"íx q ?a laa /Po
Yýdaje po konsolidaci loor !-t or Ínq / f-ilq rá /00 //n
Financování - třída 8 ,4 #t,, ól Í,, /rt,tl i!.h {.n/ lop / /oo
Saldo-HV před konsolidací 0y t, (l+Í,, úu ú{h LfX/ luo l/n
Saldo-HV po konsolidaci Ú4L 0 *,!,, ól}/ úLh LrÍ,, 4oo / loo



V komentóři uvést bližší vlivy a ra
objemy uvnitř jednotliých příjmů'

rba vla

ó. Srovnání

Přehled dotaci řiděle od Jihočeského

Přehled dotací přiděI

mů obce konsolidaci s rokem minu

V komentóři uvést podrobnosti, t oriratffirfu či poklesuinarorffi
Uvést případně i další rozhodující objemy uvnitř jednotliých příjmů, které nebyty uvedeny v předchozím bodě.

účelů v roce2O14 vKč

orba vlastnÍch příjmů po konsolidzci a rozhtlduiících ooložek v mezirnčn rovnání.
Vlastní příjmy po

konsolidaci v tis. Kč

2013 2014 Rozdíl
skutečnosti
2014-2013

%o plněni
20t4tz0I3upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost

7 i-/,,-Daňové / L?0 L tqo !l-40 /l/o ltu llttoVlastní nedaňové /"t? 4p!. +4 4/ -4/ /; /ť0//0,Vlastní kapitálové l/ t, ,il
0 ., 40pllwCďkem vlastní přrjmy /4!í ,t,h ?q tffi4 !. t?t loL loB/ /tor

Ukazatelrozpočtu po
konsolidaci v tis. Kč

Vlastní přrjmy celkem
Neinvest. dotace celkem
Investiční dotace celkem

tní, jiné příjmy celkem
Celkem příjmy po konsolid.

Označeni účelové dotace

Celkem ze státního rozpočtrr v Kč

označení účelové dotace

elkem z r ozpoetu ritrot"stet offi
ených od státních fondů nodle ličelfr )^1 vKčUZ označení účelové dotace Přiděleno Vyčemáno Rozdíl
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8. Využití prostředků přidětených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z
rozpočtu kraje.
V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti ýkajicí se konkrétního využití jednotliých dotací uvedených v
předchozím bodě.

V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti ýkající se běžných a kapitáloých ýdajů, zejména t rrt *ni
vlívy a zdůvodnění narůstu či poklesu jednotliých objemů. Uvést případně i další rozhodující objemy ovtivňujíci
dosaženou skutečnost kapitáloýych a běžných ýdajů

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrofa
mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.

objem poskytnuých dotací. ... '.:....
Použito na následující účely .....:.
Nevyčerpaný objem. ......- ... , důvod proč .....

11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl
příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na
celkovém h organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

12.Yýznamné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Y komentáři uvést zejména odchyllE od schvaleného rozpočtu, ýrazné změny v porovnóní s předchozími rolcy.
Soustředit pozornost na zadluženost, zvlášť uvést % dluhové služby a podrobně rozvést způsoby jejího řešeni.

. Analý?a výdajové stránky rozpočtu zvlátšť zabéžné a kanitálové a

Ukazatel rozpočťu po
konsolidaci v tis. Kč
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Celkoý zisk v Kč Celková ztrátav Kč
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