Závěrečný účet obce Dolní Lochov za rok 2013
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v Kč)
schválený
rozpočet
Třída 1 – daňové příjmy

rozpočtová
opatření

rozpočet po
změnách

stav k 31.12.2013 plnění
v%

475 450,00

30 323,00

505 773,00

505 773,08

100

Třída 2 – nedaňové příjmy

45 500,00

35 091,00

80 591,00

79 313,34

98,42

Třída 3 – kapitálové příjmy

0,00

86 630,00

86 630,00

86 620,00

99,99

54 400,00

111 151,00

165 551,00

165 551,00

100

Příjmy celkem

575 350,00

263 195,00

838 545,00

837 257,42

99,86

Třída 5 – běžné výdaje

483 822,00

221 070,00

704 892,00

445 884,05

63,26

Třída 6 – kapitálové výdaje

303 000,00

92 425,00

395 425,00

361 544,00

91,43

Výdaje celkem

786 822,00

313 495,00

1 100 317,00

807 428,05

73,38

-211 472,00

-261 772,00

29 829,37

211 427,00

261 772,00

29 829,37

Přijaté půjčky a úvěry

0,00

0,00

0,00

Splátky úvěru

0,00

0,00

0,00

Fond rezerv

0,00

0,00

0,00

Třída 4 – přijaté dotace

Saldo: příjmy – výdaje
Třída 8 - financování

Prostředky minulých let

428 039,00

457 868,91

Údaje o plnění rozpočtu v příjmech, výdajích a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Obce Dolní Lochov (výkaz FIN 2-12 je nedílnou součástí
závěrečného účtu - příloha č.1).
2) hospodářská činnost obce
obec neprovozuje hospodářskou činnost
3) údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na
www.dolnilochov.cz v sekci : Úřední deska - Různé. K nahlédnutí jsou na obecním úřadu obce. Výkazy a příloha
obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok jsou nedílnou součástí závěrečného účtu.
4) stav účelových fondů a finančních aktivit
obec nemá zřízeny žádné účelové fondy
5) hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace
6) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
poskytovatel
SZIF
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje
celkem

Účel
nábytek obecní úřad
volby prezidenta ČR
UZ 98008
volby do PS
Parlamentu ČR UZ
98071
Výkon stát. správy

poskytnuto

čerpáno

vratka

75 018,00 Kč

75 018,00 Kč

- Kč

23 500,00 Kč

12 633,00 Kč

10 867,00 Kč

23 500,00 Kč

10 358,00 Kč

13 142,00 Kč

54 400,00 Kč

54 400,00 Kč

- Kč

101 400,00 Kč

77 391,00

24 009,00

2013
2014

Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem 101 400,- Kč. Vratky nevyčerpaných finančních prostředků
poskytnutých Krajským úřadem na volby byly vráceny na účet kraje v roce 2013 UZ 98008 a v měsíci leden 2014
UZ 98071. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání je zpracováno ve výše uvedené tabulce.
6) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Lenka Sedláčková, kontrolor pověřený řízením přezkoumání
hospodaření obce a Ing. Jana Minářová kontrolor, a to na základě žádosti dle ustanovením § 42 odst. 1, zák. č.
128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí. Závěrečné přezkoumání proběhlo 27. 1. 2014.
Celé znění "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dolní Lochov, IČ: 00578312 za rok 2013" je
nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu a je elektronicky vyvěšena na úřední desce společně s tímto
závěrečným účtem obce - příloha č. 2
Závěr zprávy
"Při přezkoumání hospodaření Obce Dolní Lochov za rok 2013 byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10,
odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí - neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky (při směně
pozemků nebylo účtováno k okamžiku účetního případu, tj. v době podání návrhu na vklad do KN) a při
přezkoumávání hospodaření - obec Dolní Lochov - za rok 2013 se neuvádějí žádná rizika dle § 10 odst. 4
písmena a) zákona č. 420/2004 Sb.
NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Dolní Lochov za rok 2013 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce a to s
výhradou a přijímá toto opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 . Podle zákona č. 420/2004 Sb., § 2, odst. 2 písm. a) nakládání
a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a podle právního předpisu ČÚS 701 -708 (§ 36
odst. 1 zákona o účetnictví) budeme účtovat při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhají
vkladu do katastru nemovitostí k okamžiku účetního případu, tj. v době podání návrhu na vklad do KN.
Za provedení nápravných opatření zodpovídá starosta a účetní.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 13. 5. 2014
nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.
Nedílné přílohy závěrečného účtu
příloha č. 3 - Rozvaha k 31.12.
příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty
příloha č. 5 - Příloha
V Dolním Lochově, dne 20.3.2014
Zpracovala: Kateřina Pikardová, účetní

………………………………
Ing. Marketa Obitková
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

27.4.2014
13.5.2014
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