Návrh závěrečného účtu obce Kout na Šumavě za rok 2013
Název obce

Obec Kout na Šumavě

Adresa

Kout na Šumavě 1, 345 02

IČ:

00253499

DIČ:

CZ00253499

V souladu s §43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme závěrečný účet společně se
zprávou auditora o přezkoumání hospodaření.

1. Rekapitulace příjmů a výdajů /v Kč/

č.řádku

název položky

schv.rozpočet

upr.rozpočet

skutečnost

4010

Třída 1 - Daňové příjmy

10.000.000,00

12.335.000,00

12.210.692,56

4020

Třída 2 - Nedaňové příjmy

3.120.000,00

3.310.800,00

2.896.938,77

4030

Třída 3 - Kapitálové příjmy

350.000,00

580.000,00

571.825,00

4040

Třída 4 - Přijaté transfery

410.000,00

1.823.852,03

1.373.852,03

4050

Příjmy celkem

13.880.000,00

18.049.652,03

17.053.308,36

4200

Příjmy po konsolidaci

13.880.000,00

18.048.652,03

17.052.308,36

11.158.000,00

13.597.948,00

12.078.484,94

3.930.000,00

10.313.600,00

10.110.986,12

plnění 94,48 %
4210

Třída 5 -

Běžné výdaje

4220

Třída 6 -

Kapitálové výdaje

4240

Výdaje celkem

15.088.000,00

23.911.548,00

22.189.471,06

4430

Výdaje po konsolidaci

15.088.000,00

23.910.548,00

22.188.471,06

- 1.208.000,00

- 5.861.895,97

- 5.136.162,70

plnění 92,80 %
4430

Saldo příjmů a výdajů

Obec Kout na Šumavě hospodařila v roce 2013 na základě schváleného rozpočtu s celkovými
příjmy 13.880.000 Kč a celkovými výdaji ve výši 15.088.000 Kč. Rozpočet schválilo ZO na svém
zasedání dne 27.12.2012. Návrh byl projednán FV a byl vyvěšen na úřední desce od 2.12.2012
do 17.12.2012. V průběhu roku 2013 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními č.1-6/2013.
Rozpočtové příjmy po změnách činily 18.049.652,03 Kč a rozpočtové výdaje 23.911.548 Kč.

2. Vyúčtování finančních vztahů ke SR, k rozpočtu kraje, obcí, SF - přijaté prostředky
Položka

přijato

vyčerpáno

účel

4111

26.000,00

18.516,00

Volba prezidenta

4111

21.000,00

15.573,00

Volby do PS Parlamentu ČR

4213

11.326,53

11.326,53

Rekonstrukce has. zbrojnice - SFŽP

4216

192.553,90

192.553,90

4213

28.142,20

28.142,20

4216

478.417,40

478.417,40

4116

85.760,00

85.760,00

Rekonstrukce has. Zbrojnice – evr. Fondy
Vrty – SFŽP
Vrty – evr. Fondy
Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP

3. Poskytnuté prostředky – příspěvkové organizace
ZŠ

830.000,00

MŠ

650.000,00

Hospodaření ZŠ skončilo v roce 2013 ztrátou 186.756,50 Kč. Hospodářská činnost skončila
výnosem 2.817,78 Kč. ZŠ požádala o čerpání rezervního fondu na úhradu ztráty. Fond odměn v
roce 2013 čerpán nebyl.
Hospodaření MŠ skončilo v roce 2013 výnosem 152.696,10 Kč. Fond odměn čerpán nebyl. MŠ
požádala o převod hospodářského výsledku do rezervního fondu. ZO převod neschválilo a
rozhodlo, že MŠ vrátí na účet obce 119.599,53 Kč. Budou odečteny prostředky na odpisy ve výši
33.096,57 Kč, které nebyly kryty rozpočtem.

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce Kout na Šumavě za rok 2013 provedl auditor Ing. Jan Nozar číslo
oprávnění 1424 s tímto závěrem:
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Kout na Šumavě za rok 2013 jsem
nezjistil chyby a nedostatky, s výjimkou následující skutečnosti, která je klasifikována jako méně
závažná chyba /§ 10 odstavec 3 písmeno b) zákona o přezkoumání hospodaření). Jedná se o
dokumentačně nedopracované položky schvalovacího postupu příkazce operace a správce
rozpočtu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku v režimu individuálního příslibu (13
vyhlášky č. 416/2004 Sb).
Nezjistil jsem žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumání hospodaření
obce není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky hospodaření
uvedenými v bodě III. této zprávy.
Nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření obce v dohledné
budoucnosti.

Doplňující ukazatele (§ 10, odst. 4, písm. b zákona o přezkoumání hospodaření):
podíl krátkodobých pohledávek na rozpočtu obce činí 13,17 %, podíl krátkodobých závazků
23,99 %, zastavený majetek obec nemá.

Další přílohy, tvořící závěrečný účet, jsou k nahlédnutí na OÚ:
-

účetní výkazy ROZVAHA, Výkaz FIN 2-12, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrce

-

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

-

účetní výkazy příspěvkových organizací

Kout na Šumavě 3.6.2014
Zpracovala: Tomanová

Vyvěšeno na úřední desce OÚ

3.6.2014

