Závěrečný účetobce občov za rok20l2
(sestavený dle ust.$17 zák.č.250/200 Sb.)

Plnění rozpočtu obce v roce 2012 (v Kč)

Pří_jmy:

:t1L l)i

Výdaje:

2.700.400,-

Financování

Skutečnost

Upr.rozpočet

Schvál'rozpočet
_

.100,-

1.226.083,15

) 11Á 1q4 -

861.945,49

.75

I

916.280"-

1

I

364.131,66

.025.694,-

Plné členěnirozpočtových příjrnů a výdajů podle rozpočtové skladbyje uvedeno ve výkazu
Fin 2- ] 2M, sestava k 31 .12'2012, kteý je přílohou závěrečného účtu.

Zákla<iní členěnípříjmůa výdajů :

příjmy_
příjrny
Kapitálové přijmy

Daňové
Nedaňové

Pirjate doiace

Příjmy celkem

:

1. 087 '000'-

]49.000'440.000'48.I 20,-

Výdaje celkem

:

.088.000.158.000,43 ó-000,69.I 00,-

|.724.120''

1.751.100,-

770.400,-

q?1 q04 -

BěŽné výdaje

Kapitá1ovévýdaje

1

l.

].930.000'-

853.200,-

I

62.690.00
1.226.083,15

'

2.776.794,-

2.700.400''

8.598,07
144.195,08
0.00

:01

165.145 "49

9ó.800,861.945,49

Významné akce r. 2012
Přehled přijatých dotací :
Dotace na prezidentské volby
Dotace na prezidentské volby
Souhrnný dotačnívztah

48.100,-

Celkem dotace

62.690,-

1

.000,sqn -

ri

Finančnímajetek,pohledávky a závazky obce k 3|.|2,2012
a) finanění majetek : zůstatek na

běž'účtuk

31.12'20l2

b) pohledávky obce k 3 l.12.20]2

c) závazky (neproplacené faktury) k

2.35"7

'139,60

0,3l

.

l2.20l 2

0.-

Hospodaření s majetkem obce:
obec v roce 20l 2 nekoupila ani neprodala Žádný moviý majetek.

Hospodářský výsledek obce za rok 2012
Náklady v roce 2012 celkem : 1'062.837,49
Výnosy v roce 20]2 cekem
l.225.083'l5

:

Hospodářský výsledek za rok 2012': 162245.66
obec v roce 2012 ukončila hospodaření se ziskem'

Přezkoumání hospodaření obce z^ rok20lz
Bylo provedeno dne 22.05

'201 3 dle ustanovení

Zák.č.420lz004 Sb. kontro]ou kraj ského úřadu

Středočeského kraje.

Závěr přezkoumání

:

Při přezkoumání hospodaření za rok2012 byly zjištěny chyby
uvedené předpis1

á nedostatky

- porušeny níže

:

Vyhláška č. 270120l'0 Sb., o inventarizaci majetku a zánazkí $ 7 odst.2, neboť:
Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inVentariZačních evidencí. obec eviduje
v inventurním soupisu pozemek par.č.409120 a neeviduje pozemek par'ě' 409120. oba tyo pozemky
bvl1 piedmétem smenné smlouv}.

Přílohy závěrečného účtu:
Účetnívykazy

_

Rozvaha

- Příloha

Finančnívýkazy- Fin

2-12M

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
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