ZÁVĚREČNÝ ÚČET
OBCE SLOVĚNICE
I. Finanční hospodaření obce v roce 2013
Zastupitelstvo obce Slověnice pro rok 2013 schválilo rozpočet dne 22.12.2012.

Obec Slověnice v roce 2013 plánovala vyrovnaný rozpočet, kdy příjmy předpokládala ve výši
729 350,- Kč a výdaje ve výši 729 350,- Kč. Skutečné hospodaření obce bylo k 31. 12.
2013 uzavřeno se schodkem ve výši 18 978,90 Kč, který byl uhrazen z přebytku
hospodaření obce z minulých let.

Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách
v tis. Kč
Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

daňové příjmy

439

543

532

nedaňové příjmy

160

165

146

4

4

kapitálové příjmy
přijaté dotace

130

292

293

příjmy celkem

729

1 004

975

běžné výdaje

729

1 125

994

kapitálové výdaje

-

-

-

výdaje celkem

729

1 125

994

Podrobný rozpočet obce v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze
č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M.
Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem. Zastupitelstvo
obce v roce 2013 schválilo změnu rozpočtu celkem 9 rozpočtovými opatřeními.

Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu
příjmy v tis. Kč

položka
1111

daň z příjmů FO ze záv.čin.

navýšení o

14

1112

daň z příjmu FO ze sam.výd.č.

snížení o

8

1121

daň z příj. práv.osob

navýšení o

11

1122

daň z příj.pr.osob za obce

navýšení o

39

1211

daň z přid.hod.

navýšení o

35

4111

NI přij.trans. ze SR

snížení o

54

4122

NI přij.trans.od krajů

navýšení o

160

2111

Příjmy z lesa

snížení o

11

výdaje v tis. Kč

o
paragraf
1032

Nákup materiálu – les

navýšení o

2212

Výdaje na opravy silnic

navýšení

3111

Mateřská školka

navýšení o

18

3639

Komunální služby

navýšení o

59

3722

Sběr a odvoz KO

navýšení o

9

3745

Veřejná zeleň

navýšení o

16

6115

Volby

navýšení o

14

6171

Činnost místní správy

navýšení o

25

6399

Ostat.fin.operace

navýšení o

39

daň z příjmu obce

5
o

24

Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2013

výdaje v Kč

paragraf
2212

Oprava místních komunikací

188 348,50

6171

Nákup domku

12 284,00

3639

Poplatek za trvalé odnětí půdy

88 759,00

3745

Odvod za porušení rozp.kázně – dotace Alej

18 031,00

Poskytnuté příspěvky obcí během roku 2013

výdaje v Kč

paragraf
2221

Bene-bus

6 840,00

3111

mateřská škola

18 606,00

5512

Hasiči

5 000,00

3639

Mikroregion Podblanicko

1 350,00

Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2013 a jejich čerpání
v Kč
položka

skutečnost

čerpání

4111

NI při transf. ze st.pokl.

16 180,00

16 180,00

4112

NI př.transf. ze st.r.

54 400,00

54 400,00

4122

NI př.transf. od krajů

160 000,00

160 000,00

Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce
Podrobně je uvedeno v příloze č. 2 - Rozvaha Obce - Úč OÚPO 3 - 02
zůstatky bankovních účtů
peněžní prostředky

v Kč
- základní běžný účet
- depozitní účet
- ceniny

pohledávky

- záloha na elektřinu
- neuhrazené fa

Závazky týkající se mezd

- mzdy zaměstnancům

259 517,59
4 905,00
0
36 230,00
0
3 562,00

- zdrav.poj.

608,00

- sráž.daň

735,00

II. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi
Obec je členem sdružení Benebus a mikroregionu Podblanicko. Příspěvek obce na činnost
svazku pro rok 2013 činil částku 1350,- Kč.

Sdružení Benebus - byl založen za účelem financování dopravní obslužnosti. Příspěvek obce
na činnost svazku činil v roce 2013 částku 6 840,- Kč.

III. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Krajský
úřad Středočeského kraje Praha.
Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad s následujícím závěrem:
byly zjištěny chyby a nedostat,které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
( § 10 odst. 3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.)

IV. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že obec Slověnice v roce 2013 hospodařila v souladu se
schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku
zastupitelstvo obce.
Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny dle vyjádření krajského úřadu nedostatky
dle § 10 odst. 3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb. , a to: Skutečný stav nebyl při dokladové
inventuře ověřen podle inv.evidencí. Při inv.účtu 031 Pozemky nebylo provedeno
porovnání na aktuální výpis z listu vlastnictví.
Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zák 250/2000 Sb., v
platném znění,
za rok 2013 souhlasit s výhradou.
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 20.06. 2014
nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne 20.06.2014

Ve Slověnicích dne: 30.05. 2014

Vyvěšeno: 30.05. 2014
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Vypracoval: M. Pávová- účetní obce

