ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE
ORLIČKY
Závěrečný účet obce za rok 2013
Na základě zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejňuje obec Orličky návrh na závěrečný účet
obce za rok 2013.
1. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2013 (výkaz FIN2-12)
Příjmy
schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
daňové příjmy
2 826 900,3 414 600,3 415 785,56
nedaňové příjmy
435 900,440 504,441 106,27
kapitálové příjmy
1 240,1 240,přijaté transfery
79 200,174 691,174 691,příjmy celkem
3 342 000,4 031 035,4 032 822,83
běžné výdaje
3 212 000,kapitálové výdaje
130 000,výdaje celkem
3 342 000,-

3 821 035,210 000,4 031 035,-

3 407 050,08
210 000,3 617 050,08

Viz.příloha č. 1 výkaz FIN 2-12 k 31.12.2013 – v plném členění dle
rozpočtové skladby
2. Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace)
a)zhodnocení hospodaření obce
hospodaření obce probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem obce, který byl upravován 3 rozpočtovými
opatřeními. .
b) Výsledek inventarizace:
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Navrhovaná opatření:
- návrh na vyřazení nepotřebného majetku
c) Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Orličky sestavenou k 31.12.2013 dne 12.5.2014 č. usnesení
38/2014
Viz přílohy č. 2. rozvaha
příloha č. 3 výkaz zisku a ztráty a příloha
příloha č. 4 zápis z inventarizace

3. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů
UZ
98 008
98 071
Příloha č. 5 –

označení dotace
poskytnuto
volby prezident
24 200,volby pos. sněmovny 24 100,dotace hasiči auto
80 000,-

skutečně čerpáno
15 391,11 253,80 000,-

2 ks vypořádání a vyúčtování dotací

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření USC A DSO pracovníky odboru kontroly krajského úřadu..Bylo provedeno dne 23.4.2014.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Orličky byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky:
Investiční dotace ve výši 80 000,- Kč byla chybně zaúčtována.Zpráva byla vyvěšena na úřední desce od
25.4. do 12.5.2014
Viz příloha č. 6 . – zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření
Zpráva byla projednána v zastupitelstvu dne 12.5.2014 .Zjištěná chyba byla napravena a zpráva o plnění
přijatých opatření byla odeslána na Pardubický kraj na finanční odbor dne 13.5.2014.
Příloha č. 7

5. Hospodaření příspěvkových organizací
Výnosy celkem
2 365 799,26
- z toho příspěvek obce
350 000,Náklady celkem
2 365 362,95
Hospodářský výsledek:
Zastupitelstvo obce dne 12.5.2014 schválilo převod výsledku hospodaření ve výši 436,31 Kč do
reservního fondu.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku POZŠ sestavenou ke dni 31.12.2012 na svém zasedání dne
12.5.2014 č. usnesení 37/2014.
Příloha č. 8 – rozvaha , výkaz zisku a ztráty ,příloha příspěvkové organizace
Příloha č. 9 – zápis z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace
Příloha č.10 –schválení převodu výsledku hospodaření
Příloh č.11 – schválení účetní závěrky

6. Tvorba a použití peněžních fondů

Obec nemá žádný fond

7. Cizí prostředky
Obec nemá žádný úvěr ani půjčku

8. Přehled poskytnutých příspěvků
Taneční skupina Gold
Pěvecký sbor
ZUŠ Jablonné

5 000,2 000,5 000,-

vyúčtováno
bez vyúčtování
bez vyúčtování

Příloha č. 12 – vyúčtování příspěvků 1x

9. Stav finančních prostředků obce k 31.12.2013
ZBÚ
Pokladna

2 665 084,48 Kč
26 459,-Kč

10. Rozpočtový výhled
V tisících schválen dne 22.3.2010 na zasedání č. 3/2010 usnesení č.13/2010 na období 2010-2014
Příloha č.13

11. Návrh závěrečného účtu
Byl vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce po přezkumu hospodaření od 25.4. do 12.5.2014.

12. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013
Byl projednán dne 12.5.2014 a přijato usnesení č. 39/2014 ZO Orličky schvaluje celoroční hospodaření obce za
rok 2013 s výhradami.Obec nedodržela obecná pravidla k postupům účtování na účtu 403. Investiční dotace ve
výši 80 000,- Kč na nákup hasičského auta byla chybně zaúčtována. Zjištěná chyba byla opravena účetním
dokladem č. 1204 ze dne 25.4.2014.
Příloha č. 14 - hodnotící zpráva za rok 2013
Příloha č. 15 – schválení účetní závěrky obce za rok 2013
Zapsala: Siatková Eva
Bednářová Libuše

