Závěrečný účet obce Bošice za rok 2012
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Zveřejněno i v elektronické podobě na internetových stránkách obce.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis. Kč)

Schválený Rozpočtová
rozpočet
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
% plnění k
k 31. 12. upravenému
2012
rozpočtu

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové
příjmy
Třída 3 - Kapitálové
příjmy

2495

+126

2621

2390

91,19

405

+24

429

366

85,21

40

+76

116

116

100

Třída 4 – Přijaté dotace

60

+326

386

386

100

3552

3257

91,71

Příjmy celkem

3000

Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové
výdaje

2590

-114

2476

2397

96,82

410

+622

1032

1032

99,96

Výdaje celkem

3000

+508

3508

3429

97,75

+552

Saldo : Příjmy - výdaje

-172

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí ve výkaze FIN 2-12 M, který je přílohou tohoto závěrečného
účtu.
Přijaté dotace :
- Neinvestiční dotace na výkon státní správy
60.100,- Kč
- Dotace volby
25.800,- Kč
- Krajský úřad Jihočeský kraj - investiční dotace oprava MK Bošice
150.000,- Kč
- Převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů
150.000,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
385.900,- Kč
Hlavní položky výdajů :
- Rekonstrukce a oprava MK Bošice - investice
- Rekonstrukce a opravy vodovodu, odběr vody-poplatky
- Opravy a udržování potoka
- Neinvestiční dotace žáci
- Veřejné osvětlení – opravy, el. energie
- Sběr a svoz komunálních odpadů
- Územní plán obce
- Odměny členům zastupitelstva včetně odvodů
- ZTV Budilov

382 tis. Kč
107 tis. Kč
91 tis. Kč
106 tis. Kč
112 tis. Kč
306 tis. Kč
108 tis. Kč
659 tis. Kč
542 tis. Kč

Poskytnuté příspěvky:
- Příspěvek na likvidaci nákazy moru včelího plodu ZO Českého
svazu včelařů
3 tis. Kč
- Příspěvek na činnost dobrovolného svazku obcí „Věnec“
příspěvek podle počtu obyvatel
14,5 tis. Kč
- Příspěvek zdravotně postiženým
5 tis. Kč

2. Hospodářská činnost obce
Obec Bošice vede hospodářskou činnost na lesní hospodářství, je ustanoven lesní hospodář ing. Saxl.
Hospodářský výsledek za lesní hospodářství k 31. 12. 2012 činil před zdaněním 42.445,57 Kč. Pro tok
finančních prostředků je zřízen zvláštní účet. Příjmy a výdaje hospodářské činnosti – viz výkaz zisku a
ztráty k 31. 12. 2012.
3. Stav účelových fondů a finančních aktiv
-

Fond rozvoje bydlení

Příjmy fondu tvořily splátky z půjček poskytnutých v uplynulých letech.
V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná nová půjčka.
Zůstatek na účtu FRB je k 31. 12. 2012 – 155.774,18 Kč. Všechny poskytnuté půjčky jsou ke
konci roku splaceny.

Příjmy a výdaje na účtu FRB v roce 2012
Zůstatek k 1.1. 2012
Splátky půjček
Úroky z půjček
Kreditní úroky
Poplatky
Převod na BÚ
Zůstatek k 31. 12. 2012

-

-

269.977,91 Kč
33 167,- Kč
4 393,- Kč
28,27 Kč
1 792,- Kč
150 000,- Kč
155.774,18 Kč

Kapitálové životní pojištění

Pojistná smlouva byla uzavřena 9. 9. 1999 na pojistnou částku 500.000,-. Finanční prostředky na
tomto účtu slouží jako finanční rezerva obce. K 31. 12. 2012 je stav tohoto účtu 938.841,- Kč.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Přezkoumání hospodaření provedla ing. Eva Pártlová z Krajského úřadu České Budějovice – kontrolor
pověřený řízením přezkoumání. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 25. 9.
2012 – dílčí a dne 30. 4. 2013 – konečné.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je přílohou
k závěrečnému účtu.

Návrh na usnesení :
„ Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 vyjádřením s výhradami. a přijímá
systémové nápravné opatření tak, že bude podávat písemné zprávy o přijetí či splnění opatření a bude
provádět rozpočtová opatření i v případě rozpočtového schodku.“

Přílohy k závěrečnému účtu :
-

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2012
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012
Rozvaha k 31. 12. 2012
Příloha k 31. 12. 2012

Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

