Obec Točník
IČO : 00509833

Závěrečný účet obce Točník za rok 2013
Obec Točník nezaložila příspěvkovou organizaci, nehospodařila s cizími prostředky a nevytvářela peněžní fondy.
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, zveřejňuje obec Točník závěrečný účet obce za rok 2013.
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

schválený rozpočet
2 013 500,00
69 000,00
0,00
575 775,00
2 658 275,00

2 245 000,00
1 167 000,00
3 412 000,00

upravený rozpočet
2 003 900,00
56 600,00
12 000,00
985 775,00
3 058 275,00

2 355 000,00
1 057 000,00
3 412 000,00

skutečnost
2 258 003,54
57 414,74
32 400,00
972 464,63
3 320 282,91

% plnění
112.68
101,44
270,00
98.65
108,57

1 834 295,70
989 594,00
2 823 889,70

77,89
93,62
82,76

Příloha : Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2013 - plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby

Obec Točník hospodařila v roce 2013 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2013, který byl schválen na
veřejném zasedání dne 4.3.2013 viz. Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 470
Bylo provedeno 1 rozpačtové opatření ze dne 16.12.2013.
2) Hospodaření s majetkem obce
K 31.12.2013 byla provedena inventarizace stavů aktiv a pasiv a nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a
účetními stavy.

Aktiva :
Pasiva :

stav k 1.1.2013
10 310 179,43
10 310 179,43

stav k 31.12.2013
11 308 258,82
11 308 258,82

Příloha : Inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2013, inventurní soupisy, rozvaha ÚSC k 31.12.2013
Obec Točník má vložené finanční prostředky ve fondech SPOROBOND a TRENDBOND, se zůstatkem k 31.12.2013 ve výši Kč
1.310.439,30 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 31.12.2013 činil Kč 361.804,10 (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 2013
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření ÚSC, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Lucií Bláhovou a Ing.
Vladimírem Vackem. Přezkoumání se uskutečnilo dne 23.10.2013 a 20.05.2014.
Závěr : při přezkoumání hospodaření obce Točník za r. 2013 podle §2 a §3 zákona č, 420/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již
byly napraveny.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání obce za rok 2013 je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platné, znění :
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

1,36 %
1,29 %
0,00 %

6) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně za rok 2013
Přijaté dotace :
ÚZ
účel
98008 Volba Prezidenta
98071 Volby do PS Parlamentu ČR

položka
4111
4111

poskytnuto
24.000,21.000,-

vyčerpáno
12.152,15.655,-

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

vráceno
11.848,5.345,-

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce za r.
přezkoumání hospodaření obce za r. 2013 bez výhrad.

2013 vč. Zprávy o výsledku

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 14. června 2014

Vyvěšeno : 15.06.2014
Sejmuto : 29.06.2014
Schváleno zastupitelstvem obce dne :

..................................................
Petr Mol, starosta obce Točník

