Závěrečný účet obce Dalovice za rok 2014
Plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v tis. Kč)

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
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 31.12.2014
3430,70
3812,00
3808,41
112,83
143,03
113,91
0,00
175,20
175,20
54,40
549,76
549,76
3597,93
4679,99
4647,28
2468,93
2450,65
2401,91
1129,00
2229,34
2228,35
3597,93
4679,99
4630,26
0,00
0,00
17,02

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

277,70
-294,72
-17,02
0,00

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 jsou k nahlédnutí na obecním
úřadu u hospodářky úřadu.
Největší výdajové položky v r. 2014:rekonstrukce veřejného osvětlení pěšiny do Podlázek 668,5 tis.Kč,
rekonstrukce části místní komunikace v Dalováku 1496 tis.Kč, vybavení MŠ 200 tis.Kč, údržba škol. zařízení
263 tis.Kč, splátky úvěru a úroku za půjčku na kanalizaci ve výši 295 tis.Kč, ost. služby, např. svoz odpadů
195 tis.Kč, dotace MHD 142 tis. Kč, -, provoz veř. osvětlení Kč 66 tis. Kč.
Přijaté dotace:
Dotace na výkon státní správy: Kč 54400,-, čerpáno 100%
Dotace na volby do EP (ÚZ 98348): záloha Kč 17800,-, čerpáno Kč 7507,-, vratka Kč 10293,Dotace na volby zastupitelů obcí (ÚZ 98187): záloha Kč 18800,-, čerpáno Kč 7517,-, vratka Kč 11283,Investiční přijaté transfery od obcí: 480,3 tis. Kč (čerpáno v r. 2013 na zřízení MŠ)
Hospodaření příspěvkové organizace /ZŠ a MŠ/ zřízené obcí:
Náklady: Kč 7087013,30
Výnosy: Kč 7180102,25 Zisk: Kč 93088,95
Roční závěrky zřizované PO jsou k nahlédnutí na OÚ.
Z rozpočtu obce bylo na provoz ZŠ, tj. na 87žáků od ledna do srpna a na 106 žáků od září do prosince 2014
poskytnuto celkem Kč 700000,-, na 18 dětí MŠ za období září až prosinec Kč 42000.
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2014 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.): Obec nevytvořila členění analytických účtů u pozemků zatížených věcnými břemeny. Obec
nedodržela v Rozvaze k 31.12.2014 obsahové vymezení položky "Oprávky k dlouhodobému nehmotnému
majetku". Předložené výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha sestavené k 31.12.2014 neobsahovaly
konečné zůstatky minulého období. Byly zjištěny nedostatky spočívající v: (§10odst. 3 písm. c) zákona č.
420/2004 Sb.): C5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky. Tyto chyby a
nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. b).
Obec v I. Q 2014 hospodařila dle rozpočtového provizoria schváleného usnesením č. 54 ze dne 10.12.2013
až do doby schválení rozpočtu usnesením č. 4 z 11.2.2014.
V Dalovicích 16.4.2015
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