ZávěrečnÝ účetobce Kaliště za rok 2013
Legislativa:
- obsah a náležitosti závěIečného účtujsou dané paragrafem |7

zikona

č.250/2000 Sb., o rozpočtol"ých pravidlech územních rozpočtůve znění
pozdějšíchpředpisů.
- Závěreěný účetspolu se zprávou o r1isledcích přezkoumríní hospodďení obce
za uplynulý kalendrířní rok projedná zastupitelstvo obce nejpozději do
30. června nrísledujícíhoroku a přijme opaření k nápravě nedostatků, pokud jsou
zjištěny.
- Závěrečný účetmusí bý nejméně 15 dní předem zveřejněn, aby se k němu mohli občané
q'jádřit.
.'souhlas
bez výhrad''
- Projednání ávěrečnéhoúčtuse uzavře vy'jádřením:
nebo ''s qýhradami''.

Záv ér ečný účetobsahuje:

. Údaje o plnění rozpočtu příjmůa výdajů v p|ném členěnípodle rozpočtové
skladby.
- Souěástí závěrečného účtuje vyričtovánífinaněních vaahů ke strítnímu
rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům' Nrárodnímu fondu ajiným
rozpočtům a k hospodďení dalšich osob.
- Zpráva o ýs|edku hospodaření je součastízávěrečného účtupři jeho
projednáviítrí v orgánech územníhosamosprávného celku.
- Náwh závěreěného účtuúzemníhosamosprávného celku musí bý vhodným
způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů předjeho projednanírn
v zastupitelstvu územního samosprávného celku.

1)

Udaje o p|nění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč
Schválený

Daňové

příjmy

Nedaňové

příjmy

Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Příjmy celkem
Běžnévýdaje

rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost

2 761 000'00

Kč

3 589 903'ó3

l

277 000,00

Kč

1z07

00'00

Kč

36 000'00

Kč

4 074 000'00

Kč

3 055 000'00

Kč

Kč

3 589 903'ó3

Kč

136'72Kč 120.7 |36,72Kč
00'00

Kč

380 959'00

Kč

00'00 Kě
380 959'00

Kč

5 177 99935

Kč

5 l77 999'35

Kč

2 986 558,97

Kč

2 986 558'97

Kč

Kapitálové výdaje

Výdaje ce|kem

503 000'00 Kč

172 593'00

Kč

Kč

3 159 151'97

Kč

3 558 000'00

172 593'00 Kč
3 159 151'97

Kč

Příjmy a výdaje jsou účtovrínyna zákJadé rozpočtovéskladby v č|eněnína poloŽky a
paragras. Celkové hospodďení je rozepsiáno na příloze č. 1, včetně schviíLleného rozpočtu.
upraveného rozpočtu a skutečnosti-vlýkaz Fin 2-12 M. V roce 2013 bylo provedeno 6 úprav

rozpočtu a to rozpočtoým opatřením č. 1/2013 až rozpočtoqým opatřením č. 612013'
závěrečná úprava rozpočtu byla provedena rozpočtovým opatřením č. 7 /2013.

Obecvykáza|azarok 2013 výkaz FIN 2 -12,kteýbyldo CSÚIS zaslrírr dne 1O.2.2o|4
Stav majetku' závazktt a pohledávek je uveden v píí|oze- inventámí seznam majetku obce k

3r.12.2013.
Stav běžnéhoúčtuk 31.12'2013
Stav pokladny k

.|

250

677,66Kč

3I,12.2013

0'00

Kč

obec neprovozuje hospodiířskou ěinnost.

Nakládání

s majetkem obce

obec Kaliště v roce 2013 uzavřela 32 nowých smluv na pronájem obecních pozemků na dobu
neučitou, jednalo se

již pronajaté pozemky, ke

kterým byly uzavřeny smlouvy na dobu

urěitou _ jejich platnost byla ukončena ke dni 3l.12.20l0. Ceny nájmů zu
na 5,. Kči m2 u nezastavěných ploch a 16.-

Kči m2

n? by|y stanoveny

u zastavěných ploch. Dále

byly uzavřeny

nové nájemní smlouvy _ jedná se o t}.to smlouvy: č. L5/z0|3, č. L09/2013, č. P4/2013.

obec Kaliště v roce 2013 získa|abezip|atniým převodem pozemek p.č. 1353/2' k.ú. Lensedly
od Úřadu pro zastupování stiítu ve věcech majetkoqých.

2) VyúčtováníÍinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
6118

- prezidentské vo|by

rozpočet 00'00 Kč

cerpanl

l4 859'00 Kč

6114 - vo|by do parlamentu

ČR

čerpání

Kč

rozpočet 00,00

14 686'00

Kč

čerpríní32 ó00'00

Kč

4112 - státní spníva

rozpoěet 36 000,00

Kě

4122 - doÍace hasiči

Rozpočet 00,00

čerpání 67 500'00 Kč

Kě

Příspěvky:
5222 - Merida,

čerpríní10 000,00 Kč

Šacung

čerpání

5329 - Ladův kraj
5329 - Ma|é
5329 -

sMs

Kč

Posrízaví

čerpríLni30 936'00

ČR

čemárrí1224.00Kč

Struhařov

čemání

- Region Jih

V roce 2013 bylo podáno celkem

Kč

čemríní3 000.00 Kč

5329 - MŠ
5329

5 850'00

5 žádostí o dotaci

35 000.00 Kč

_

1) Dotace z Ministerstva pro místnírozvoj na výstavbu dětského hřiště v Poddubí _
ádost nebyla podpořena, obec vystavěla hřiště z vlastních zdrojů

2) Dotace

z

Ministerswa dopravy na odstranění škod po povodni

l8 000'- Kč byla získrína-

.

dotace ve výši

za tuto částku byla opravena mísÍríkomunikace v Poddubí

3) Dotace ze

Středočeského fondu rozvoje měst a obcí na doplnění veřejného osvětlení
v části obce Lensedly _ ádost nebyla podpořena

4)

Dotace ze Středočeského fondu vzdělávrírrí, sportu, volného času a primrímí prevence
na niákup tenisových stolů do

Kaliště a Poddubí _ žádost nebyla podpořena

5) Dotace ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na výstavbu
vodovodu v Kališti _ Žádost nebyla podpořena

Dále obec Kaliště získala dotaci na úhradu prvotních nakladů na odstranění škod po povodni
v částce 47 000'- Kč.

Na odstranění škod po povodni získala obec dar od Kraj ského uřadu středočeskéhokraje ve
výši 160 000'- Kč.

Finančníwpořádání bv|o provedeno a newčerpanédotace bvlv vrácenv na účet
kraiského úřadu.

3)

Zpráva

o výs|edku

přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

Přezkoumiíní hospodďení obce proved| Krajský úřad Středočeského kraje odbor kontroly'
Přezkoumifurí bylo provedeno

v

souladu se zákonem ě, 420/2004 Sb.

o

přezkoumávríní

hospodďení územních samosprávných cellď a dobrovolných svazků obci.

Zlyšrlylyz
Byly zjištěny nedostatky spoěívajícív: ( $ 10 odst.3 písm. c) zákona č. 42012004 sb.) C2)
neúp|nosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví
(viz zpráva o přezkumu hospodďení, která je povinnou přílohou závěrečného účtu)
4) Hospodaření organizačních s|ožek ÚSC

obecní knihovna (3314) v hlavni činnosti obce _ nemá žádné příjmy, ani výdaje
Jednotka sboru dobrovolných hasičů(5512) v hlavní činnosti obce
příjmy' jen výdaje

Sestavila: Ing. Kalcovská

Dne 8.6.2013

_ lemá

žádné

Přílohy:
č.

1

č.2
č.

3

č.4

YýkazFin2-I2M
Rozvaha
Inventiímízápis k31.12.2013
Zpráva o výsledku přezkoumiíní hospodďení obce za rck 2013

Do přílohje moŽné nah|édnout na obecním úřadě v pracovní dny'

Ins.Renata Kalcovská

V1wěšeno
Sejmuto

:

:

9.6.20|4

-

starostka v.r.

