Závěrečný účet obce Dubno za rok 2014
Základní údaje o příjmech a výdajích uskutečněných ve sledovaném období:

PŘÍJMY:
Rozpočtované – schválený rozpočet: Kč 5.474.000,- Kč
upravený rozpočet: Kč 6.383.834,- Kč
Skutečné :

Kč 6.136.681,21Kč

VÝDAJE:
Rozpočtované – schválený rozpočet: Kč 8.532.000,- Kč
upravený rozpočet: Kč 9.576.344,- Kč
Skutečné:

Kč 5.572.828,74 Kč

Původní schválený schodkový rozpočet ve výši 3.058.000,- Kč skončil s úsporou
rozpočtovaných nákladů, jelikož plánované investiční akce nebyly dokončeny,
ve výši 563.852,47 Kč.
Celkový stav peněžních prostředků na běžném účtu u České spořitelny činní k
31. 12. 2014 ve výši 5.486.206,98 korun a stav na účtě u ČNB ve výši 388.265,20
korun.
Obec Dubno hospodařila podle rozpočtu schváleného na 16. zasedání
zastupitelstva dne 16. 12. 2013, bod č. 16.3..
Rozpočet byl schválen jako schodkový, se chodkem ve výši 3.058.000,- korun, kdy
náklady byly rozpočtovány ve výši 5.474.000,- korun a výdaje ve výši 8.532.000,korun. Schodek měl být hrazen z uspořených finančních prostředků z minulých let.
Obec hospodařila s úsporou mezi skutečnými příjmy a skutečnými výdaji ve výši
563.852,47 korun.
Změny rozpočtu byly v průběhu roku provedeny rozpočtovými opatřeními.
Obec měla v roce 2014 příjmy z prodeje dřeva 235.017,- korun a příjmy z nájmů
ve výši 180.548,- korun.
Obec nevede hospodářskou činnost.

Zpráva o výsledku překoumání hospodaření obce za rok 2014
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje Praha
dne 6. 2. 2015 na žádost obce.
(Zpráva tvoří přílohu závěrečného účtu)
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Hodnota majetku obce k 31. 12. 2014 činní Kč
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- drobný dlouhodoný hmotný majetek
- stavby
- samostatné movité věci
- pozemky
- nedokončený dlouhodobý majetek
- kulturní předměty
- ceniny
- zboží na skladě (odznaky)

Kč
207.379,Kč
806.952,97
Kč 30.905.141,90
Kč
272.497,Kč 12.119.022,72
Kč
2.445.229,14
Kč
45.900,Kč
65,Kč
22.605,31

Finanční závazky k 31. 12. 2014 činní Kč
- neuhrazené dodavatelské faktury
- za zaměstnanci
- ostatní (soc. a zdrav.pojištění, daň)
- krátkodobé přijaté zálohy – změna č.2 ÚP

Kč
Kč
Kč
Kč

Pohledávky k 31. 12. 2014 činí Kč
- odběratelé
- pohledávky za firmou EFEKTIM a.s.
- krátkodobé pohledávky a poskytnuté zálohy
- pohledávka za TKO Bytíz za VIII,XI,XII 2014
- pohledávky za Příbramskou teplárenskou a.s.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

223.425,29
55.013,35.539,105.000,-

3.500,300.000,118.226,435.209,698.963,90

Vyúčtování finančních vztaků ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
- na výkon státní správy ve výši Kč 54.400,- , která byla připisována pravidelně
každý měsíc v částce Kč 4.533,- na účet obce u ČNB.
Dotace je vyúčtovaná ve výdajích, které souvisí s výkonem státní správy.
- dotace na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do
zastupitelstev obcí pro rok 2014 byla poukázána na účet u ČNB v částce Kč
30.000,- vyúčtována byla částka Kč 13.739,- a zbytek částky Kč 16.261,- byl
vrácen zpět (UZ 98187)

-

-

dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského Parlamentu byla
poukázána na účet u ČNB v částce Kč 17.800,-, vyúčtována byla částka Kč
8.675,99 a zbytek částky Kč 9.124,01 byl vrácen zpět (UZ 98348)
v rámci Programu péče o krajinu MŽP v roce 2014 ve výši Kč 113.500,- byly
finanční prostředky připsány na účet u ČNB dne 15. 12. 2014 a vyúčtovány
fakturami č. 115, 129, 153 a 186 od firmy Martin Roušal, Dubno 62 (UZ 15091)

Obec nemá založeny účelové fondy.

Členství obce v dobrovolném svazku obcí
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
- výše příspěvku za rok 2014

Kč

1.405,-

Obec poskytla příspěvek
SDH Dubno
- dle rozpočtu bylo poskytnuto Kč 50.000,- , využito bylo Kč 48.975,50.

Přílohou závěrečného rozpočtu je podrobný přehled o plnění rozpočtu za rok 2014
v plném členění podle rozpočtové skladby.

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

Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubno za rok 2014
Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014
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