Obec Točník
IČO : 00509833

Závěrečný účet obce Točník za rok 2012

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisu zveřejňuje obec Točník závěrečný účet obce za rok 2012.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

schválený rozpočet
1 690 500,00
96 000,00
0,00
957 100,00
2 743 600,00

2 717 000,00
152 000,00
2 869 000,00

upravený rozpočet
1 818 375,00
75 000,00
0,00
850 225,00
2 743 600,00

2 596 000,00
273 000,00
2 869 000,00

skutečnost
1 942 197,07
64 282,36
0,00
849 614,31
2 856 093,74

% plnění
106 ,81
85,71
0,00
99,93
104,10

2 186 064,92
225 276,00
2 411 340,92

84,21
82,52
84,05

Příloha : Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2012 - plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby
Obec Točník hospodařila v roce 2012 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2012, který byl schválen na
veřejném zasedání dne 4.3.2012 viz. Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 431
Byla provedena 3 rozpočtová opatření ze dne 25.6.2012 a 18.12.2012 a 7.1 2013.

2) Hospodaření s majetkem obce
K 31.12.2012 byla provedena inventarizace stavů aktiv a pasiv a nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a
účetními stavy.

Aktiva :
Pasiva :

stav k 1.1.2012

stav k 31.12.2012

9.323.987,94
9.323.987,94,

10.325.649,43
10.325.649,43

Příloha : Inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2012, inventurní soupisy, rozvaha ÚSC
k 31.12.2012

Obec Točník má vložené finanční prostředky ve fondech SPOROBOND a TRENDBOND, se zůstatkem
k 31.12.2012 ve výši Kč 1.308.733,65 a dále vlastní akcie České spořitelny ve výši Kč 20.000,-.
3) Hospodářská činnost obce
Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady :
• Provozování parkoviště
Výsledek hospodaření k 31.12.2012 činil Kč 392.882,63
(převedeno na běžný účet obce Točník)

4) Hospodaření obce
Obec Točník nezaložila příspěvkovou organizaci, nehospodařila s cizími prostředky a nevytvářela peněžní fondy.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem 420/2004Sb., o přezkoumávání
hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Marií Formanovou a
Cyrilem Kuklou. Přezkoumání se uskutečnilo dne 10.10.2012 a 25.02.2013.
Závěr : při přezkoumání hospodaření obce Točník za r.2012 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) :
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
• Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné
určení majetku a závazků u účtu 031 - Pozemky.
• Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí u podrozvahových
účtů 901, 902, 911, 942.
• Územní celek nevytvořil analitické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů
majetek zatížený věcným břemenem učtu 031.

•

byly zjištěny nedostatky spočívající v :
(§ 10 odst. 3 písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.)
C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2012 chybně jako vyrovnaný, jednalo se však o rozpočet
schodkový, protože do příjmů byly zahrnuty přebytky zůstatků z minulých let.
Obec schválila v příjmové části rozpočtu neinvestiční transfer od kraje ve výši Kč 410.000,-, přičemž její
poskytnutí nebylo v době sestavení návrhu rozpočtu, ani při jeho schvalování žádným způsobem
zajištěno (smlouva, rozhodnutí).

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání obce za rok 2012 je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Podíly dle § 10 odst. 4 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění :
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,39 %
4,01 %
0,00 %

6) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu , státním fondům a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně za rok 2012
Přijaté dotace :
ÚZ

98193
98008

účel

Volba do Zast.krajů
Volba Prezidenta

položka

poskytnuto

4111
4111

21.000,1.000,-

vyčerpáno

vráceno

%

9.829,0,-

11.171,1.000,-

47
0

Příloha : tabulky finančního vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce za r.2012 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za r.2012, a to s výhradou nedostatků uvedených ve „Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Točník, IČO: 00509833“ za rok 2012 a přijímá tato opatření : odstranění zjištěných
nedostatků do 31.12.2013.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři obecního úřadu v Točníku v době
úředních hodin v pondělí od 20.00 – 22.00 hodin.

V Točníku dne 10.června 2013

Vyvěšeno : 11.06.2013
Sejmuto :

25.06.2013

Schváleno zastupitelstvem obce dne :

………………………………………….
Petr Mol, starosta obce

