Závěrečný účet obce Bošice za rok 2013
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Zveřejněno i v elektronické podobě na internetových stránkách obce.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč)

Schválený Rozpočtová
rozpočet
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
% plnění k
k 31. 12. upravenému
2013
rozpočtu

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

2917

+46

2963

2867

96,76

373

+84

457

430

94,09

150

+46

196

160

81,63

Třída 4 – Přijaté dotace

60

+1082

1142

842

73,73

Příjmy celkem

3500

+1258

4758

4299

90,35

Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové
výdaje

2540

+822

3362

2947

87,66

960

+450

1410

1365

96,81

Výdaje celkem

3500

+1272

4772

4312

90,36

Saldo : Příjmy - výdaje

-13

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
54.400,- Kč
- Neinvestiční dotace na realizaci projektu „Úhrada mimořádných finančních prostředků pro jednotky
SDH obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013“
66.000,- Kč
- Krajský úřad Jihočeský kraj - neinvestiční dotace oprava MK Budilov-od hasičárny k hlavní
komunikaci
200.000,- Kč
- Převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů
275.000,- Kč
- Investiční dotace – podpora výstavby technické infrastruktury – 4 následně budované bytové
jednotky, poskytovatel - Ministerstvo pro místní rozvoj
200.000,- Kč
- Dotace volby prezidenta republiky
24.036,- Kč
- Dotace volby do Parlamentu České republiky
23.000,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
842.436,- Kč
Hlavní položky výdajů :
- Oprava MK Bošice
- Neinvestiční dotace žáci
- Veřejné osvětlení – opravy, el. energie
- Sběr a svoz komunálních odpadů
- Odměny členům zastupitelstva včetně odvodů
- ZTV Budilov

580 tis. Kč
137 tis. Kč
121 tis. Kč
265 tis. Kč
649 tis. Kč
1365 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
14,3 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. 2013 činil před zdaněním 280.952,11 Kč. Pro
tok finančních prostředků je zřízen zvláštní účet. Příjmy a výdaje hospodářské činnosti – viz výkaz
zisku a ztráty k 31. 12. 2013.
3. Stav účelových fondů a finančních aktiv
-

Fond rozvoje bydlení

V roce 2013 byl zůstatek tohoto účtu ve výši 154.676,86 Kč převeden na běžný účet, účet fondu
rozvoje bydlení byl zrušen.

-

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. 2013 je stav tohoto účtu 984.510,- Kč.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Přezkoumání hospodaření provedla ing. Jan Štaberňák 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 29. 7. 2013 – dílčí a dne 7. 4. 2014 – konečné.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou
k závěrečnému účtu.

Návrh na usnesení :
„ Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 vyjádřením bez výhrad. Obec přijímá
systémové opatření k nápravě chyby uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2013.“

Přílohy k závěrečnému účtu :
-

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2013
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013
Rozvaha k 31. 12. 2013
Příloha k 31. 12. 2013

Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

