Návrh závěrečného účtu
Obce Teplýšovice za rok 2013
Finanční hospodaření obce Teplýšovice v roce 2013.
Dokladová část dokumentu.
Finanční ukazatele hospodaření za r. 2013
Obec Teplýšovice započala hospodářský rok 2013 se zůstatkem na běžném bankovním účtu,
který činil k 1.1.2013 468.538,84 Kč, na dalším běžném bankovním účtu 83.001,00 Kč a na
úvěrovém účtu s částkou 1.513.000,-Kč. Hospodářský rok zahájila se schváleným rozpočtem
OZ ze dne 21.12.2012, jak je zapsáno v zápise OZ č. 10/ 2012 v níže uvedené podobě :

SR
Příjmy

-

7.481.975,00 Kč

daňové
nedaňové celkem

-

4.735.000,00 Kč
2.746.975,00 Kč

Výdaje

-

7.129.120,00 Kč.

Rozpočet OZ schválilo jako přebytkový s přebytkem 352.855,00 Kč.
OZ téhož dne schválilo i Rozpočtový výhled na r. 2013 až r.2014.
Výše schválené koncepční dokumenty pro rok 2013 kalkulovaly s očekávanou stagnací
daňových příjmů plynoucích do obecního rozpočtu z rozpočtového určení daní.
Naopak nedaňové příjmy byly v plánu pozitivně ovlivněny očekávaným reálným inkasem
získaných dotací.
V průběhu hospodaření OZ schválilo celkem osm rozpočtových opatření:
1. změna rozpočtu schválena
2.
- // 3.
- // 4.
- // 5.
- // 6.
- // 7.
- // 8.
- // -

(zápis č.
(zápis č.
(zápis č.
(zápis č.
(zápis č.
(zápis č.
(zápis č.
(zápis č.

16.04.2013
13.06.2013
30.06.2013
01.08.2013
30.09.2013
31.10.2013
30.11.2013
18.12.2013

3/2013)
4/2013)
5/2013)
5/2013)
7/2013)
7/2013)
8/2013)
8/2013)

jejichž výsledkem se stal upravený rozpočet v níže uvedené podobě po konsolidaci:
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UR
Příjmy

-

9.860.475,25 Kč

daňové
nedaňové celkem

-

5.122.111,88 Kč
4.738.363,37 Kč

Výdaje

-

8.515.926,25 Kč

Obec tak ukončila finanční hospodaření v roce 2013:
se saldem příjmů a výdajů: ………………………..................................... 1.344.549,00 Kč
se zůstatkem na BÚ k 31.12.2013: ………………………………………… 1.381.087,84 Kč
Dluhová služba
Obec v roce 2013 nepřijala ani si nepůjčila cizí finanční prostředky. Dluhová služba v roce
2013 představovala plnění přijatých závazků z r. 2011, splatných v období od r. 1/2012 až
6/2016 z toho důvodu v hodnoceném hospodářském roce:
uhradila roční splátku úvěru v objemu ………………………………………. 432.000,00 Kč
uhradila úroky z úvěru ………………………………………………………….18.000,00 Kč
ukončila rok se zůstatkem na úvěrovém účtu k 31.12.2013: ...…………….. 1.081.000,00 Kč.
Podrobné členění rozpočtové skladby je nedílnou přílohou – výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2 – 12M/2013.
Účetní ukazatele hospodaření za r. 2013
Co se týká majetku obce, jsou uvedena v tomto dokumentu:
AKTIVA celkem r. 2013 – NETTO 46.629.789,80 Kč
AKTIVA celkem r. 2012 – NETTO 41.822.519,68 Kč
jako porovnání hodnoceného období s minulým obdobím.
Podrobný přehled účetních ukazatelů za rok 2013 je nedílnou přílohou Návrhu závěrečného
účtu ve formě Účetní závěrky za r. 2013 v rozsahu Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát včetně
přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., tak, jak budou komplexně předloženy OZ dne
20.6.2013 ke schválení.
ZÁSADNÍ VLIVY NA VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Příjmová strana v rozpočtové skladbě - daňové příjmy se naplnily více proti plánu o 387
tis. Kč tj. na 108,17 %. Obavy ze stagnace výběru daňových příjmů státního rozpočtu se tak
potvrdily, přesto výsledek daňových příjmů byl o 8,17 % nad plánovaným příjmem.
Příjmová strana v rozpočtové skladbě – nedaňové příjmy jako celek byly naplněny na
172,54% - více o 1.992 tis Kč.
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V konečném důsledku vzrostly skutečné příjmy, mimo jiné i vlivem získaných dotací, proti
plánu na 131,78 %, tedy o 2.378 tis. Kč.
Výdajová strana proti plánované výši vzrostla na 119,44 % - o 1.386 tis. Kč více proti
plánu.
Na vyšší výdaje proti plánu měly zásadní vliv zejména níže uvedené akce.
1. akce s názvem „Zateplení obvodového pláště a výměna oken u základní školy
v Teplýšovicích za celkový náklad 2.790.306,- Kč, z čehož činila získaná dotace
z OPŽP ČR 1.524.670,- Kč, spoluúčast obce ve výši 1.265.636,- Kč
2. akce s názvem „Výměna oken na sokolovně v Teplýšovicích“ s celkovým nákladem
839.502,-Kč, z čehož dotace z MMR ČR činila 600.000,- Kč, spoluúčast obce
239.000,-Kč
3. dalším aspektem s vlivem na obě strany rozpočtu měly důsledky červnových
přívalových dešťů
4. příjmovou stranu dále posílila dotace na sanaci škod způsobených přívalovými dešti
ve výši 736 tis. Kč, která však bude povinným výdajem r. 2014.
Ve srovnání nárůstu příjmů o 31,78 % a výdajů o 19,44 %, přesáhly celkové příjmy celkové
výdaje o 12,34 %.
Ke konsolidaci rozpočtu byla rozpuštěna nespecifikovaná reserva na par. 3311 pol. 5901.
Dle shora uvedených údajů obec hospodařila s rozpočtem v roce 2013 a se svým majetkem
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních celků.

Obec je zřizovatelem:
příspěvkové organizace (PO) Základní škola a mateřská škola Teplýšovice. Hospodaření
organizace bylo standardním způsobem doloženo Účetní závěrkou za r. 2013, kterou OZ
schválilo dne 17.4.2014 včetně návrhu o převodu zlepšeného hospodářského výsledku ve výši
966,67 Kč do reservního fondu organizace. V průběhu hospodářského roku obec uplatňovala
k organizaci svůj kontrolní mechanismus, jak je uváděno ve zprávách a doloženo zápisy
finančního a kontrolního výboru v příslušných interních agendách.
PO ŽŠ a MŠ hospodařila:
s náklady celkem …………………………………………………………….5.310.296,16 Kč,
výnosy celkem ……………………………………………………………….5.311.263,43 Kč
uzavřela své hospodaření v roce 2013 s přebytkem ……………………………
966,67 Kč.
Z toho hospodařila s prostředky poskytnutými zřizovatelem: na provoz…..610.000,00 Kč.
Na údržbu stávajícího, pořizování nového majetku či jeho zhodnocování bylo vydáno
z obecního rozpočtu nad rámec prostředků na přímý provoz dalších: ……… 3.130.103,50 Kč.
Obec obdržela neinvestiční transfery od obcí, dílem od rodičů, jejichž žáci navštěvují
v Teplýšovicích mateřskou školu ve výši .…………………………………….. 336.266,- Kč.
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Členství ve Svazcích obcí:
1) Obec Teplýšovice je členem zájmového sdružení obcí BENE-BUS, jejímž prostřednictvím
spoluorganizuje a spoluzabezpečuje ostatní dopravní obslužnost správních území obcí
sdružených. Za tímto účelem se finančně účastní na částečném hrazení vynaložených nákladů
na dopravní obslužnost poskytovatelům těchto služeb.
Výdaj ……………………………………………………………………………….75.240,-Kč.
2) Obec je členem Svazku obcí CHOPOS. Výdaj v rozpočtové skladbě je tvořen příspěvkem
na činnost sdružení dle stanov, dvou procentní vratkou z celkového finančního příjmu ze
získaných dotací a úhradou prostředků na propagaci …………………………. 107.949,12 Kč.
V r. 2013 poskytla investiční příspěvek na rozhlednu Špulku ………….…….. 150.000,00 Kč.
Výdaj celkem ...………………………………………………………………. 257.949,12 Kč.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013:
v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., podle § 42 a 45 starosta obce požádal
v požadovaném termínu odbor kontroly Středočeského kraje o provedení přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 dle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb. K dílčímu přezkoumání
hospodaření došlo dne 10.9.2013, k závěrečnému přezkoumání hospodaření vyzvaným
kontrolním orgánem došlo dne 7.5.2014.
OZ bylo se zprávou auditorů a s výsledkem dílčího přezkumu prostřednictvím starosty obce
dne 19.9.2013 na svém řádném zasedání informativně seznámeno. V závěrečném
přezkoumáním hospodaření obce ze dne 7.5.2014 kontrolní orgán v závěru konstatoval
skutečnost, že:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona 420/2004 Sb.,).
Zpráva o kontrole a jejím výsledku je součástí tohoto návrhu závěrečného účtu.
Výroková část dokumentu.
Obec Teplýšovice ukončila hospodaření v roce 2013 s rozpočtovým přebytkem:
1.344.549,00 Kč.
K 31.12.2013 obec evidovala na běžných bankovních účtech finanční prostředky v objemu:
1.381.087,84 Kč.
Obec hospodařila na základě osmi rozpočtových opatření během roku. Vynaloženými
prostředky zajistila výkon přenesené působnosti státu na obec, výkon samosprávy, zajistila
veřejné služby poskytované ve vlastní působnosti, udržovala, zhodnocovala svůj majetek a
nový majetek pořizovala.
V průběhu roku obec nezastavila za žádným účelem žádný obecní majetek. Roční splátku
úvěru splatila včetně úroků z úvěru dle plánu.
Pro rok 2014 si zachovala zdravé finanční prostředí.
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Zastupitelstvu Obce Teplýšovice na následném řádném zasedání, na základě shora
uvedených skutečností, bude představiteli obce doporučeno schválit Závěrečný účet
hospodaření Obce Teplýšovice za r. 2013 bez výhrad.

V Teplýšovicích 3.6.2014
Vypracoval: Škvor Josef starosta obce
podpis………………………….
otisk úředního razítka obce

Za účelem naplnění zákonné povinnosti - zveřejnění Návrhu závěrečného účtu – je
postupováno způsobem v místě obvyklým ( zveřejnění na el. úřední desce, úřední desce OÚ
v Teplýšovicích a jednotlivých vývěskách v jednotlivých místních částech obce).
sňato: 18.6.2014

Vyvěšeno: 3.6.2014
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