Závěrečný účet obce za rok 2014
Dne 15.11.2013 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového
provizória. Rozpočet obce Dlouhá Lhota na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem
obce dne 14.2.2014 a jeho součástí byly příjmy a výdaje uskutečněné v době
rozpočtového provizória. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový. V průběhu roku
nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Dofinancování
rozpočtu nebylo nutné a rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši
1.417.449,69 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. l ze
dne 6.6.2014, opatřením č. 2 ze dne 5.9.2014, opatřením č. 3 ze dne 19.12.2014.
Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v
sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2014, Údaje o plnění rozpočtu příjmů
a výdajů v plném členěni podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je
součástí závěrečného účtu obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet bez výhrad spolu se Zprávou o
výsledku hospodaření za rok 2014, která se tímto stává součástí Závěrečného účtu.
Kontrolu provedli zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje.

Příjmová část
Skutečné příjmy roku 2014 byly
z toho:

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté transfery

4.517.031,67 Kč
4.199.685,39
216.225,28
28.600,00
72.521,00

Kč
Kč
Kč
Kč

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech
sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.
Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ,
převádí obci 100% z celkové vybrané částky.
Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je
povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale
zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje § 6399 položka 5362,
příjmy položka 1122.
Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části
rozděleny podle jednotlivých § a odvětví, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté
příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy.
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemku.

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Přijaté dotace v roce 2014 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou zobrazeny v
tabulce. Dotace jsme vyčerpali, vrácena byla částka 20 079 Kč.
PŘEHLED DOTACÍ
Položka

Účelový znak

4111

98193

Volby do zastupitelstev obcí

Text

Dotace příjmů
18 800,00

Dotace čerpání
7 918,00

4111

98348

Volby do Evropského parlamentu

17 800,00

8 603,00

Dotace celkem

36 000,00

16 521,00

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
V průběhu roku se některé akce neuskutečnily a rozpočet skončil přebytkem.

Výdajová část
Skutečné výdaje za rok 2014 byly
z toho běžné výdaje
kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje tvořily :
Prodloužení vodovodu za hřištěm
Projektová dokumentace-nová kanalizace
Komunikace u hřiště

3.099.581,71 Kč
2.150.760,01 Kč
948.821,70 Kč

652.149,20 Kč
75 250,00 Kč
135 408,00 Kč

SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ

2212

silnice - opravy komunikací v obci

2321

odvádění a čištění odpadních vod – výdaje spojené s přípravou výstavby nové
kanalizace

SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYVATELSTVU

3111
3319
3341
3392
3412
3419
3523
3631
3639
3722
3745

předškolní zařízení - příspěvek poskytnutý na provoz MŠ. Mzdy školských
pracovníků v plné výši hradí stát.
pořádání koncertu Krajanky a dvou divadelních představení.
rozhlas – drobné opravy a úhrada poplatku
provozní náklady sálu – voda, elek. energie, opravy a udržování.
sportovní zařízení v majetku obce - provozní náklady sportovního areálu – voda,
energie, sekání, praní dresů, pohonné hmoty, opravy a udržování.
tělovýchovná činnost- nákup materiálu, míče, dotace oddílu minikopané.
příspěvek léčebnému ústavu
veřejné osvětlení - náklady na el. energii, oprava VO.
pohostinství – nákup drobného dlouhodobého majetku.
svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením TKO
péče o vzhled obcí a věř. zeleň - náklady na úklid obce, údržbu zeleně, pohonné
hmoty.
SKUPINA 5 – BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

5512

PO – dobrovolná část – nákup materiálu, cestovné účastníků hasičských soutěží,
dohody za práci s mládeží
SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

6112
6115
6117
6171

6310

místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů
volby do zastupitelstev obcí - náklady na volby, hrazeno z prostředků státu
volby do Evropského parlamentu - náklady na volby, hrazeno z prostředků státu
činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup
materiálu. tiskopisů, drob. hm. majetku, náklady na energii, vodu, cestovné, služby
pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, služby zpracování dat, platby daní a
poplatků, poplatky za přestupková řízení, pojištění.
služby peněžních ústavů

Přehled vyplacených dotací
par., pol., částka

účel dotace

3419-5229 13.820,- Kč

dotace byla vyplacena za účelem soustředění
minikopané, peníze byly použity na tuto akci

oddílu

Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků PO
3111-5331 150.000,-Kč

částka byla převedena dle rozhodnutí ZO ze dne 10.3.2014 a
byla použita na neinvestiční činnost mateřské školy

Přílohy :

Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2014
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014
Výkaz zisku a ztrát (HČ)
Rozvaha (bilance) PO
Výkaz zisku a ztrát (PO)
Roční výkaz organizačních složek státu, USC, PO
Soupis podrozvahových účtů
Směrná účtová osnova

Zveřejněno na veřejně přístupné desce obce a
obsah úřední desky obec
zveřejnila i způsobem
umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno :

3.6.2015

Sejmuto :
Schváleno Zastupitelstvem obce .......................... :

..........................
účetní OÚ

.........................
.. starosta obce

