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 Věc: Hodnotící zpráva finančního hospodaření obce Lipina za rok 2016 

 

       V roce 2016 Obec Lipina hospodařila na základě rozpočtu schváleného dne 29.12.2015 

usnesením ÚZ/6/2/2015 příjmy a výdaje schváleny ve výši Kč  4 500 000,-. 

V průběhu roku bylo navrženo -  na základě rozboru hospodaření a schváleno  

zastupitelstvem  10  rozpočtových opatření.  

Jednotlivá rozpočtová opatření se zabývala finančními přesuny mezi jednotlivými položkami 

příjmové a výdajové části rozpočtu i zvýšením rozpočtu 2 394 411,- Kč.   

      

 

 

Obec Lipina v roce 2016 

 

 -   nečerpala žádný  úvěr KB  

 -   nevyužila komunální obligace emitované obcemi  

    

 

 

 

Obec Lipina získala v roce 2016: 

 

1/   V rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro obce dotaci 

         Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR  - platby od Úřadu práce spojené se     

         zaměstnáváním pracovníků na VPP   činily Kč 587 557,-.   / 4116 

         Účtováno s  ÚZ 104113013  a 104513013. 

         

2/  Dotace ze SR – Kč 55 000,-.  / 4112 

 

3/  Účelová neinvestiční dotace – volby do Zastupitelstev krajů 2016 

         Částka Kč 25 000,-. V rámci finančního vyúčtování bylo dne 25.1.2017 

         vráceno Kč  7 901,- na účet 94-5722811/0710. 

 

4/  Účelová neinvestiční dotace – restaurování sochy Ecce Homo v obci Lipina  

Jednalo se o dataci z dotačního programu – Program památkové péče v Olomouckém 

kraji – Obnova staveb drobné architektury . Výše dotace 44 850,-. 

Účtování s ÚZ 511 – 4122. 

 



5/  Účelová investiční dotace – POV 2016 v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého   

      kraje 2016 -  dotační titul č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce –    

      Komunikace spojující části Lipina a Stachov II. Etapa. Částka dotace Kč  300 000,-   

 

      

  Zvýšení schváleného rozpočtu roku na rok  2016 bylo způsobeno výše uvedenými 

obdrženými dotacemi a dále zvýšenými daňovými příjmy. 

 

 

  

                                                                                   Tomáš Pudl 

                                                                                       starosta 

    

   

 

 

                                                                                                          

 

  

 

 


