Závěrečný účet obce VLASATICE za rok 2013

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zveřejňuje obec Vlasatice návrh na závěrečný účet obce za r. 2013:
l) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2013 (Výkaz FIN 2-12)
Třída
schválený rozpočet
1 – Daňové příjmy
9.926.700,2 - Nedaňové příjmy
880.500,3 - Kapitálové příjmy
589.000,4 - Přijaté dotace
143.700,CELKEM PŘÍJMY
11.539.900,-

upravený rozpočet
10.972.200,974.400,589.000,433.200,12.968.800,-

skutečnost
10.253.242,81
823.551,16
72.311,432.153,47
11.581.258,44

5 - Běžné výdaje
6 - Kapitálové výdaje
CELKEM VÝDAJE

10.015.500,3.780.000,13.795.500,-

11.815.500,4.061.800,15.877.300,-

10.188.803,20
1.022.597,11.212.400,20

8 – Změna na účtech

2.255.600,-

2.908.500,-

368.858,24

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2013
plnění rozpočtu obce v plném členění dle rozpočtové skladby
2) Hospodaření s majetkem ( Rozvaha + hlavní inventarizační zápis)
Účet
stav k 1. 1. 2013
2013
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
74.196,70
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
226.610,021 – Stavby
25.501.500,10
022 – Samostatné movité věci
805.395,40
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1.707.973,73
031 – Pozemky
28.541.653,65
041 – Nedokončený nehmotný majetek
200.000,042 – Nedokončený hmotný majetek
399.276,052 – Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
0,903 – Majetek poskytnutý k hospodaření
13.694.000,-

stav k 31. 12.
117.964,70
426.610,25.545.689,10
1.228.467,40
2.251.905,38
28.526.114,17
0,1.041.430,0,13.694.000,-

V r. 2013 byl pořízen mj. následující majetek:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
SW KEO W

43.768,- Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek mj.:
-

Myčka kuchyňka sál OÚ
Venkovní vitríny u hřbitova a obchodu
Nové PC kanceláře OÚ
Nové PC + tiskárna knihovna
Vybavení pro hasiče
Lavičky, stojany na kola, odpadkové koše
Vybavení kanceláře novým nábytkem
Drobné kancelářské vybavení
Herní prvky na hřišti
Venkovní květináče
Venkovní stany, altán

9.788,- Kč
26.693,- Kč
219.696,- Kč
30.922,- Kč
5.518,- Kč
63.014,- Kč
56.990,- Kč
26.057,- Kč
49.980,- Kč
15.174,- Kč
15.760,- Kč

Dlouhodobý hmotný majetek:
-

Nová autobusová zastávka
Nová kartotéka archív
Radar
Hasičské auto bezúplatný převod

44.189,- Kč
75.800,- Kč
172.224,- Kč
175.048,- Kč

Výsledek inventarizace: při inventarizaci nebyly zjištěny žádné manka a škody
Příloha: Zpráva z inventarizace

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkumu hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Vlasatice za rok 2013 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 ze dne: 17. 2. 2014

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům
krajů a dotace poskytnuté

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2013
UZ:
98008

UZ:
98008

neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou volby prezidenta
přijatá dotace :
0,- Kč
vyčerpáno:
0,- Kč
vráceno:
1.000,- Kč
komentář: dotaci obec obdržela v roce 2012, nevyčerpaná část byla vrácena

neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou volby prezidenta
přijatá dotace:
27.400,-- Kč
vyčerpáno:
19.687,47Kč
vráceno:
7.712,53 Kč
komentář: dotace byla využita na daný účel,
nevyčerpaná část byla vrácena

UZ:
98071

UZ:
14004

neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou voleb do Parlamentu ČR
přijatá dotace:
26.000,- Kč
vyčerpáno:
13.811,- Kč
nevyčerpáno:
12.189,- Kč
komentář: dotace byla využita na daný účel,
nevyčerpaná část bude vrácena v rámci finančního vypořádání v roce 2014

neinvestiční dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SHD obce na
rok 2013 z rozpočtu JmK
přijatá dotace:
1.820,- Kč
vyčerpáno:
1.820,- Kč
komentář: dotace byla vyčerpána v celkové výši - využita na daný účel

UZ: 33113234
dotace na aktivní politiku zaměstnanosti EU prostřednictvím ÚP NZ
přijatá dotace:
23.976,90 Kč
vyčerpáno:
23.976,90 Kč
komentář: dotace byla vyčerpána v celkové výši - využita na daný účel
UZ: 33513234
dotace na aktivní politiku zaměstnanosti EU prostřednictvím ÚP zdroj EU
přijatá dotace:
135.869,10 Kč
vyčerpáno:
135.8691,10 Kč
komentář: dotace byla vyčerpána v celkové výši - využita na daný účel
investiční dotace z rozpočtu JmKraje na změnu ÚP
přijatá dotace:
81.000,- Kč
vyčerpáno:
81.000,- Kč
komentář: dotace byla vyčerpána v celkové výši - využita na daný účel

5) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlasatice
Výnosy v hlavní činnosti celkem:
8.084.697,81
Výnosy v hospodářské činnosti celkem:
84.772,-Náklady v hlavní činnosti celkem:
Náklady v hospodářské činnosti celkem:

8.017.026,16
70.504,20

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti:
67.671,65
Hospodářský výsledek v hospodářské činnosti: 14.267,80

6) Tvorba a použití peněžních fondů
Obec Vlasatice nezřídila žádné peněžní fondy.

7) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2013
Poskytnuto - komu
účel
PO ZŠ a MŠ Vlasatice
příspěvek na činnost
TJ Start Vlasatice
příspěvek na činnost
Myslivecké sdružení Vlasatice
příspěvek na činnost
Římskokatolická církev Vlasatice
nákup vyhřívání lavic
DDM Pohořelice
příspěvek na činnost
Rybářský spolek Vlasatice
příspěvek na činnost
DSO Čistá Jihlava Přibice
členský příspěvek
SDH Vlasatice
příspěvek na činnost
Sdružení hasičů
členský příspěvek
Drnholec hasiči
příspěvek na činnost
Unie rodičů Vlasatice
příspěvek na činnost
Pohořelice
přenesená působnost

výše v Kč
3.740.186,260.000,60.000,100.000,10.000,25.000,20.400,40.000,1.000,32.320,10.000,2.400,-

8) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Účel půjčky
Výše půjčky
Roční splátka Kč
Zůstatek
Splatnost půjčky
Obec Vlasatice v roce 2013 nečerpala žádný úvěr ani přechodnou finanční výpomoc

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu ve
Vlasaticích nebo dálkovým přístupem.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Vlasatice uplatnit písemně ve
lhůtě 15. Dnů od vyvěšení adresované na Obec Vlasatice, Vlasatice 149, nebo ústně při jeho
projednávání na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno: ……………………………
Sejmuto:

……………………………

Schváleno zastupitelstvem obce dne: ………………………..

……………………………………………………
Ing. Pavel Pekař – starosta obce

