Závěrečný účet obce Dubno za rok 2012
Základní údaje o příjmech a výdajích uskutečněných ve sledovaném období:

PŘÍJMY:
Rozpočtované – schválený rozpočet: Kč 3.511.000,upravený rozpočet: Kč 4.631.752,Skutečné :

Kč 4.416.188,56

VÝDAJE:
Rozpočtované – schválený rozpočet: Kč 3.912.000,upravený rozpočet: Kč 5.158.251,Skutečné:

Kč 4.437.275,02

Konečný schodek byl proti schválenému plánovanému schodku ve výši Kč 401.000,pouze Kč 21.086,46.
Celkový stav peněžních prostředků na běžném účtu u České spořitelny činní Kč
3.160.114,73 k 31. 12. 2012.
Obec Dubno hospodařila podle rozpočtu schváleného na 11. zasedání
zastupitelstva dne 17. 12. 2011. Rozpočet byl schválen jako schodkový ve výši Kč
401.000,- obec však takového schodku nedosáhla.
Změny rozpočtu byly v průběhu roku provedeny rozpočtovými opatřeními.
Obec měla v roce 2012 příjmy z prodeje dřeva Kč 129.560,- , příjmy z nájmu Kč
129.528,- a mimořádný příjem z pojistné události na požární nádrži Kč 248.301,- .
Obec nevede hospodářskou činnost.
Zpráva o výsledku překoumání hospodaření obce za rok 2012
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje Praha
dne 9. 5. 2013 na žádost obce.
(Zpráva tvoří přílohu závěrečného účtu)
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Hodnota majetku obce k 31. 12. 2012 činní Kč
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- drobný dlouhodoný hmotný majetek
- stavby
- samostatné movité věci
- pozemky
- nedokončený dlouhodobý majetek
- kulturní předměty

Kč
197.699,Kč
653.087,91
Kč 28.477.503,40
Kč
272.497,Kč 12.104.580,90
Kč
202.735,Kč
45.900,-

Finanční závazky k 31. 12. 2012 činní Kč
- neuhrazené dodavatelské faktury
- za zaměstnanci
- ostatní (soc. a zdrav.pojištění, daň)
- krátkodobé přijaté zálohy – územní plán

Kč
Kč
Kč
Kč

31.726,80
49.952,30.633,175.000,-

Kč
Kč

116.505,300.000,-

Kč
Kč
Kč

800.587,48.662,698.963,90

Pohledávky k 31. 12. 2012 činí Kč
- odběratelé
- pohledávky za firmou EFEKTIM a.s.
- krátkodobé pohledávky
Město Příbram
TKO Bytíz
- pohledávky za Příbramskou teplárenskou a.s.

Vyúčtování finančních vztaků ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
- na výkon státní správy ve výši Kč 60.100,- , která byla připisována pravidelně
každý měsíc v částce Kč 5.010,- na účet obce
Dotace je vyúčtovaná ve výdajích, které souvisí s výkonem státní správy.
- dotace na volby do Zastupitelstva Středočeského kraje pro rok 2012 na částku
Kč 21.000,- byla vyúčtována na částku Kč 16.714,- a zbytek částky Kč 4.286,byl vrácen zpět (UZ 98193)
- dotace na volbu prezidenta republiky v částce Kč 1.000,- byla vyúčtována a
vrácena v roce 2013 v částce Kč 892,- (UZ 98008)
- dotace na motýlí louku Pichce Kč 112.000,- , finanční prostředky byly připsány
na účet dne 20. 11. 2012 a vyúčtovány fakturami č. 117, 137a 170 od firmy
Martin Roušal Dubno 62 (UZ 15091)
- příspěvek na les ve výši Kč 16.020,- byl poukázán na účet dne 11. 10. 2012
příspěvek byl použit na obnovu lesa – sazenice, postřiky, mzdu hospodáře

Obec nemá založeny účelové fondy.

Členství obce v dobrovolném svazku obcí
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
- výše příspěvku za rok 2012

Kč

1.345,-

Obec poskytla příspěvek
SDH Dubno
- dle rozpočtu mělo být poskytnuto Kč 40.000,- , využito bylo Kč 39.144,-

Přílohou závěrečného rozpočtu je podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů a
výdajů obce Dubno za rok 2012 v plném členění podle rozpočtové skladby.
Závěrečný účet byl schválen dne 24. 6. 2013 na 14. zasedání zastupitelstva obce
Dubno bez výhrad.

………………………….
Milan Pilous
starosta obce

Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubno za rok 2012
Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2012

Vyvěšeno: 24. 5. 2013
Sejmuto: 25. 6. 2013

