Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2013
Legislativa:
- Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů.
- Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce nejpozději do
30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků, pokud
jsou zjištěny.
- Závěrečný účet musí být nejméně 15 dní předem zveřejněn, aby se občané
mohli k němu vyjádřit.
- Projednání závěrečného účtu se uzavře vyjádřením: "souhlas bez výhrad"
nebo "s výhradami".
Závěrečný účet obsahuje:
- Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
skladby.
- Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí , státním fondům, Národnímu fondu a jiným
rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
- Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánech územního samosprávného celku .
- Návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku musí být vhodným
způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním
v zastupitelstvu územního samosprávného celku .

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč
_______________Schválený rozpočet __Upravený rozpočet ___Skutečnost
Daňové příjmy

8 367 000,00 Kč

11 681 689,47 Kč

11 681 689,47 Kč

Nedaňové příjmy

464 800,00 Kč

950 827,81 Kč

950 827,81 Kč

Kapitálové příjmy

0,00 Kč

156 500,00 Kč

156 500,00 Kč

Přijaté dotace
Příjmy celkem

157 560,00 Kč

1 590 400,00 Kč

1 590 400,00 Kč

8 989 360,00 Kč

14 379 417,28 Kč

14 379 417,28 Kč
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Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

8 198 160,00 Kč

8 988 386,62 Kč

8 988 386,62 Kč

791 200,00 Kč

1 366 146,90 Kč

1 366 146,90 Kč

8 989 360,00 Kč

10 354 533,52 Kč

10 354 533,52 Kč

Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky
a paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze č. 1, včetně schváleného
rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti-výkaz Fin 2-12 M. Rozpočet na rok
2013 byl schválen jako vyrovnaný,ale provedením rozpočtových opatření byl
upraven jako přebytkový a tak byl také uzavřen.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.5.2013 přijalo usnesení č.04/03/2013
ve kterém pověřuje starostu obce ke schválení rozpočtového opatření k 31.12.20XX
před odesláním výkazu FIN 2-12 za daný rok do CSÚIS. Následně je rozpočtové
opatření schváleno na nejbližším zasedání ZO.

Stav majetku k 31.12.2013
031 – Pozemky

14 513 191,95 Kč

021 - Budovy,haly stavby

129 791 013,70 Kč

022 - Movité věci,soubory movitých věcí

4 729 516,60 Kč

028 – Drobný majetek

2 569 381,46 Kč

Stav běžného účtu k 31.12.2013

12 647 812,37 Kč

Stav pokladny k 31.12.2013

0,00 Kč

321 – Závazky z obchodních vztahů

60 819,74 Kč

469 – Dlouhodobé pohledávky

595 000,00 Kč

Pohledávka vůči obci Hrusice, plynoucí ze smlouvy o zajištění napojení kanalizace
do ČOV Senohraby. Smlouva byla schválena na zasedání ZO Senohraby dne
18.2.2010 usnesením č.7/2010
Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
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2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
4111 – UZ – 98071 - dotace MV ČR – volby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
rozpočet 21 000,- Kč

čerpání

16 643,- Kč

vratka ve výši 4 357,- Kč byla vrácena na účet SK dne 2.12.2013
Dotace byla řádně vyúčtována a vypořádána.

4111 – UZ – 98008 - dotace MV ČR – volby prezidenta ČR
Rozpočet 24000,- Kč

čerpání 13 389,- Kč

vratka ve výši 10 611,- Kč byla vrácena na účet SK dne 6.3.2013
Dotace byla řádně vyúčtována a vypořádána.
4112 - státní správa
rozpočet 157 600,00 Kč

čerpání 157 600,00 Kč

4122 – UZ – 14004 Neinvestiční příspěvek hasičům JPO II.
Dotace byla řádně vyúčtována a vypořádána.
Rozpočet 243 868,00 Kč

čerpání

243 868,00 Kč

4122 – UZ – 14022 – Neinvestiční příspěvek na vybavení jednotek SDH obcí věcnými
prostředky neinvestiční povahy
JSDH Senohraby obdržela prostřednictvím obce,jakožto zřizovatele, dotaci na vybavení
věcnými prostředky a na úhradu mimořádných výdajů spojených se zásahy jednotky při
povodňových prací. Dotace byla použita na nákup hadic, zásahových obleků(168 800,-) a
náhrada za ušlý příjem člena jednotky JSDHO(3400,-). Dotace byla řádně vyúčtována a
vypořádána.
Rozpočet

172 200,- Kč

čerpání
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172 200,- Kč

4122 - UZ – 99

Rozpočet 168 700,-

čerpáno 168 700,- Kč

V roce 2013 obec obdržela dar od Středočeského kraje ve výši 168 700,-Kč . Dar byl poskytnut
k náhradě a odstranění škod způsobených povodní na majetku obce. Z daru byly zakoupeno
čerpadlo a vysoušeč, dále nakoupen materiál na opravu lávky a cest. Dotace byla řádně
vyúčtována a vypořádána.

4122 – UZ – 98011 – Odstranění následků povodní 2013
Obec obdržela dotaci od Středočeského kraje účelovou dotaci na pokrytí prvotních nákladů
v důsledku povodní. Z dotace byl uhrazen materiál a práce při opravě místních
komunikací.Dotace byla řádně vyúčtována a vypořádána závěrečným vyhodnocením,
zaslaném KÚ dne 27.11.2013.
Rozpočet

87 000,00 Kč

čerpání

87 000,00 Kč

4116 – UZ – 27034 – Neinvestiční dotace na odstraňování škod způsobených obci
povodněmi v roce 2013
Obec obdržela dotaci od Ministerstva dopravy na opravu cest poničených povodněmi. Čerpání
dotace se uskuteční v roce 2014
Rozpočet

731 000,00 Kč

čerpání

0,00 Kč

Obnova zeleně v obci bude administrativně dokončena v roce 2014.
V roce 2013 byla zahájena 1.etapa záchrany Velké věže – dominanty hradu Zlenice.
Akce je spolufinancována Státním zemědělským intervenčním fondem a Evropskou
unií. Projekt je rozložen na 2 části. V roce 2013 proběhla 1.část – stavební práce
firmou Dalibor Frňka, ve výši 1 149 379,- Kč. Faktura byla hrazena z rozpočtu obce,
její následná kompenzace z SZIF proběhne až na základě žádosti o platbu, kterou lze
podat až po ukončení celého projektu.
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3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje Praha,
kontrolní oddělení dne 15.04.2014 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce .
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí.
Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v: § 10 odst.3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.
Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací
v příloze, neboť v Příloze rozvahy sestavené k 31.12.2013 není vykázáno v části C.1
zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné období.

4) Hospodaření organizačních složek ÚSC
Obecní knihovna (3314) v hlavní činnosti obce – příjmy z čtenářských
poplatků a výdaje
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (5512) v hlavní činnosti obce – nemá
žádné příjmy, jen výdaje
6)Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC
Základní škola a Mateřská škola Senohraby, okres Praha východ p.o.
Příspěvková organizace v roce 2013 hospodařila se zlepšeným hospodářským
výsledkem ve výši 129 874,29Kč.
Příjmy celkem z hlavní činnosti :

8 803 351,39

Z toho : Dotace(KÚ,obec) -

7 247 817,33 Kč

Ostatní činnost(MŠ,ŠJ,ŠD)

1 108 469,00 Kč

Čerpání fondů

353 569,57 Kč

Úroky

14 296,49 Kč

Náhrada od pojišťovny

79 199,00 Kč
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Výdaje celkem z hlavní činnosti:

8 675 685,10 Kč

Z toho: Náklady spojené se zaměstnanci

6 847 857,71 Kč

Odpisy majetku

9 593,00 Kč

Ostatní náklady spojené s provozem

1 818 234,39 Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti

127 666,29 Kč

PO provozuje hospodářskou činnost (poskytování stravování, kroužky).
Příjem z hospodářské činnosti :

270 139,00 Kč

Výdaje z hospodářské činnosti:

267 931,00 Kč

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti :

2 208,00 Kč

Zastupitelstvo obce Senohraby schválilo na svém zasedání dne 27.3.2013, usnesením
č.9/2/2013 příspěvek na provoz ve výši 380 000,- Kč.
PO platí ze svého rozpočtu (tvoří jej příspěvek na provoz od obce a příspěvek MŠMT
prostřednictvím KÚ Středočeského kraje na platy zaměstnanců ZŠ a MŠ)běžné
výdaje. Provozní výdaje za energie a telefony platí obec ze svého rozpočtu.

7) Členství ve spolcích, dobrovolných svazcích obcí (DSO)
Obec Senohraby je členem:
- DSO Malé Posázaví se sídlem v Benešově. Členský příspěvek pro rok 2013 činil
64 400,- Kč. Rozpočet a Závěrečný účet DSO je vyvěšován a schvalován samostatně,
nezávisle na rozpočtu obce.
- DSO Ladův kraj se sídlem v Říčanech. Členský příspěvek pro rok 2013 28 450,00
Kč. Rozpočet a Závěrečný účet DSO je vyvěšován a schvalován samostatně, nezávisle
na rozpočtu obce.
- DSO HSP (Hrusice,Senohraby,Pětihosty) se sídlem v Senohrabech. DSO vzniklo
z důvodů snazšího dosažení dotací v 90.letech. Činnost však nikdy nebyla zahájena.
V současné době je sdružení v likvidaci.

Sestavila: Sovová

Dne 22.4.2014
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Přílohy:
-Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2013
-Rozvaha obce Senohraby k 31.12.2013
-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
-Výsledovka obce Senohraby k 31.12.2013
-Příloha obce Senohraby k 31.12.2013
-Inventarizační zpráva obce Senohraby k 31.12.2013
- Rozvaha ZŠ a MŠ Senohraby k 31.12.2013
- Výsledovka ZŠ a MŠ Senohraby k 31.12.2013
- Příloha ZŠ a MŠ Senohraby k 31.12.2013
Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
bez výhrad.
Návrh opatření k nápravě zjištěných chyb:
Vzhledem k tomu, že chyba vznikla špatným nastavením definice výpočtu v příloze,
kontaktovat správce SW Triada a definici doplnit.

Ing.Pavel Pangrác – starosta v.r.

Vyvěšeno : 23.04.2014

Sejmuto :
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