ZávěrečnÝ účetobce Kaliště za rok 2014
Legislativa:
náleátosti závěreěného účtujsou dané paragrafem |7 zákona
č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtu ve mění
pozdějšíchpředpisů.
. Závěrečný účetspolu se zprávou o výsledcích přezkoumríní hospodďení obce
za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce nejpozději do
30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků, pokud jsou
- obsah a

zjištěny.

Závilečný účetmusí bý nejméně 15 dní předem zveřejněn, aby se k němu mohli občané
vyjádřit.
. Projednríní závěrečného účfuse uzavře vyjádřením: ''souhlas bez ýhrad''
nebo ''s qýhradami''.
-

Záv&ečný účetobsahuj

e:

- Úaa3e o plnění rozpočtu príjmůa vydajů v plném členěnípodle rozpoětové

skladby.
- Součástí závěreěného účtujevničtovrínífinančníchváahů ke státnímu

rozpočtu, rozpočtum krajů, obcí, stítnímfondům, Nrírodnímufondu ajiným
rozpočtůma k hospodďení dďších osob.
- Zprávao qisledku hospodďení je součástízávěrečného účfupři jeho
projednávání v orgránech územníhosamosprávného celku.
- Návrh závěrečného účfuúzemníhosamosprávného celku musí b;it vhodným
způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednráním
v zastupitelstvu uzemního samosprávrrého celku.

1)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 v Kč

Schválenýrozpočet Upravenýrozpočet Skutečnost
Daňové příjmy

3 047 000,00

Kč

3

Nedaňové příjmy

1 189 000'00

Kč

I268

Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Příjmy celkem
Běžné

výdaje

Kapitrálové

vydaje

00'00
33 000'00

4 269 000'00
3 776 000,00
835 000,00

702923,54Kě
009,17

Kč

3 702923,54Kě
1

268 009,17Kč

Kč

40 000,00

Kč

40 000'00

Kě

66 173,00

Kč

66 173,00 Kč

Kč

5 077 105,71

Kě

2 534

Kč
I

Kč

097,82Kě

702 389,20

Kč,

Kč

s

077 105,71

Kč

2

534 098,00

Kč

702 389,20 Kč

Výdaje celkem

Kč

4 611000'00

3236 487'02 Kč

3236 487,20Kč

Příjmy a výdaje jsou účtoványna základě rozpočtovéskladby v členěnína poloŽky a
paragrafy. Celkové hospodďení je rozepsáno na příIoze č. 1, včetně schváleného rozpoěfu,

V roce 2014 bylo provedeno 5 úprav
rozpočtu a to rozpočtovým opatřením ě. 1l20I4 až rozpočtovým opatřením č. 5l20l4,
upraveného rozpočfu a skutečnosti-vykaz Fin 2-I2 M.

závěreěnáúprava rozpočtu byla provedena rozpočtovým opatřením ě. 612014.

obec vykrlz a|a za rok 2014 výkaa FIN 2 .|2, kteý byl do

C

Sús zaslin

&le 3 .2.201 5 . Poté

bylo provedeno několik přesunů vydajů mezi jednotliDimi paragrafy, tím došlo ke srovniíní
vydajů na správnou hodnotu ( rozdíl mezl ýda1i byl po přesunech + 0,18 Kč ). Závěrečný
účetje vypracován z FIN 2-|2 po úpravách, které odpovídají skutečnémustavu.
Stav majetku, závazktl a pohledávek je uveden v příloze . inventární seznam majetku obce k
31.12.2014.
Stav běŽného účtuv KB k
Stav spoffcího účtuv
Stav účtuv ČNg
Stav

3I.I2.2aI4

KB k

3|.|2.2014

k31.t2.20|4

612

07I.64Kč

8 463 369,94Kč
15 854.59

pokladnyk31.|2.2014

Kč

0,00 Kč

obec neprovozuje hospodrířskou činnost.
Nak|ádání s majetkem obce
obec Kaliště v roce 2aI4 uzavÍela nájemní smlouvu se sborem dobrovolných hasiěů Lensedly
na pronájem kulfurního domu a přilehlých pozemků v Lensedlích, jedná se o pronájem na
dobu určitou 15 let a platbou nájemného 100,- Kě/ročně. Dále byly uzavřeny 3 nové smlouvy
na pronájem obecních pozemků na dobu neurčitou. Ceny nájm.Ů za m2 byly stanoveny na 5,-

Kč/ m2 ročně u

nezastavěných ploch

a

1ó,- Kč/ m2 ročně u zastavěných ploch, u

zemědělských pozemku se jednalo o cenu 400,- Kč/tra ročně.

obec Kďiště v roce 2014 směnila část pozemku p.č. 1330/l, k.ú. Lensedly o ýměře |6 rr} za
ětíst pozemku p.č. st. 6l, k.ú. Lensedly také o výměře 16 m2 ( nově vzniklý pozemek p.ě.
1384, k.ú. Lensedly ).

2) Vyúčtovánífinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtůmveřejné
úrovně

41ll - volby
rozpočet 00'00

čerpríní32 373 Kč

Kč

41l2.státní správa
rozpočet 33 000'00

Kč

čerpríní32 600'00

Kč

4|22.dotace hasiči

Rozpočet 00,00

Kě

ěerpríní 1 200'00

Kč

Příspěvky:
5222

- Merida, Šacung, Sokol

Ondřejov

12 000

Kč

5329.Ladův kraj

6 325 Kč

5329-Malé Posrízaví

30

992Kč

5329

- Region Jih

35 000

Kč

5339

- zŠondřejov

42239Kč

V roce 2014by|y podany celkem 2 Žádostí o dotaci:

1) Dotace z Ministerstva životníhoprostředí na akci ,, Energetická opatření budovy
obecního rřadu Kaliště.. - dotace byla podpořena, v tuto chvíli probíhá reaLizace
projektu. Celkové ruáklady projektu _ t 735 300,10,- Kč, podpora | 382 442,30,- Kč,
vlastní z&oje obce 352 857,80,- Kč.

2) Dotace z Ministerstva zemědělství na akci ,,vodovod Kaliště.. _

v futo

chvíli obec

připravuje podklady pro rozhodnutí o přidělení dotace

Finančníwpořádání bvlo provedeno a newčerpanédotace bvlv vrácenv na účet
kraiského úřadu.
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský uřad Středoěeského kraje odbor kontroly.

Přezkoumání bylo provedeno

v

souladu se ziíkonem ě. 42012004 sb.

o

přezkoumávání

hospodďení územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zoráwz

Byly zjištěny nedostatky spočívajícív: ( $ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 42012004 sb.) c5)
neodstranění nedostatků zj ištěných při přezkoum áni za předcházej ícírolcy
(vizzptáva o přezkumu hospodďení, která je povinnou pfflohou závěrečného účtu)
4) Hospodaření organizačních složek ÚSC

obecní knihovna (3314) v hlarmí činnosti obce _ nemá

žěLdnépříjmy'

ani výdaje

Jednotka sboru dobrovolných hasičů(5512) v hlavní činnosti obce
příjmy, jen výdaje

Sestavila: Ing. Kalcovská

Dne 12.3.2015

Pfflohy:
č.

1

YýkazFin 2-l2M

č.2

Rozvaha

č.3

Yýkazzisku azttát

č.4

Příloha

č.

5

Zprávao ýsledku přezkoumtíní hospodďení obce zarck2}I4

Ing.Renata Kalcovská _ starostka v.r.

Vyvěšeno
Sejmuto:

:

12.3.20|5

_ nemá

žádné

