Závěrečný účet obce Dalovice za rok 2013
Plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v tis. Kč)

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - Výdaje
Třída 8 - Financování
Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank.účtech
Splátky úvěrů
Financování celkem
Přebytek (-), ztráta (+)

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2013
2826,90
3532,55
3502,89
108,66
133,36
99,18
72,77
280,77
280,77
78,40
93,08
72,07
3086,73
4039,76
3954,91
2796,70
2460,13
2139,36
1402,77
2692,37
1608,86
4199,47
5152,50
3748,22
-1112,74
-1112,74
206,69

1112,74
0,00
1112,74
0,00

1112,74
0,00
1112,74
0,00

88,02
-294,72
-206,70
-0,01

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u hospodářky úřadu.
Největší výdajové položky v r. 2013 byly za stavební úpravy prostor pro mateřskou školu Kč 974474,-, splátky
úvěru a úroku za půjčku na kanalizaci v částce Kč 294720,- a pořízení herních prvků Kč 457399,-. Dále za
ost. služby, např. svoz odpadů Kč 196490,-, dotace MHD Kč 119738,-.
Přijaté dotace:
Dotace na výkon státní správy: Kč 54400,-, čerpáno 100%
Dotace na volbu prezidenta (ÚZ 98008): Kč 24000,-, čerpáno Kč 9993,Dotace na volby do PS Parlamentu ČR (ÚZ 98071): Kč 24000,-, čerpáno Kč 7683,Dotace na volbu prezidenta z r. 2012 Kč 1000,- byla vrácena na účet KÚSK v lednu 2013. Ostatní
nedočerpáné dotace byly řádně zúčtovány.
Hospodaření příspěvkové organizace /základní školy/ zřízené obcí:
Náklady celkem:
6866910,63
Výnosy celkem:
6876815,88
Zisk celkem:
9905,25
Z rozpočtu obce bylo na provoz ZŠ, tj. na 95 žáků od ledna do srpna a na 87 žáků od září do
prosince 2013 poskytnuto celkem Kč 687500,-.
Součástí závěrečného účtu je zpráva o dílčím výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2013 provedené
pracovnicemi odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěr zprávy: byly zjištěny chyby a
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb.):Inventurní soupisy nebyly vyhotoveny ve stanoveném rozsahu: Obec nedodržela postupy
účtování transferu. Obec jakožto veřejný zadavatel nezveřejnila na profilu zadavatele celé znění Smlouvy o
dílo ze dne 21.10.2013 uzavřené s dodavatelem SV-Construktion s.r.o. Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§10odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.): C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání
- Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).
Obec v I. Q 2013 hospodařila dle rozpočtového provizoria schváleného usnesením č. 25 ze dne 11.12.2012
až do doby schválení rozpočtu usnesením č. 12 z 12.3.2013.
V Dalovicích 28.5.2014

Vyvěšeno na úřední desku:
Vyvěšeno na el. úřední desku dne:
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