OBEC MIŘETICE

Závěrečný účet obce
Za rok 2014
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1. Finanční hospodaření obce v roce 2014
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo rozpočet obce na rok 2014 dne 19.12.2013
Od počátku roku 2014 tudíž obec hospodařila dle schváleného rozpočtu.
Schválený
v tis. Kč
rozpočet
Saldo příjmů a výdajů 406 590,-

Rozpočet po
změnách
35 882,00,-

Skutečnost
552 772,00

Obec v roce 2014 plánovala přebytek v rozpočtu ve výši 406 590,- Kč, tzn. že předpokládané
výdaje obce byly naplánovány nižší než předpokládané příjmy.
Nakonec se přebytek naplnil. Obec hospodařila na konci roku s přebytkem 552 772,00 Kč.

Přehled o plnění základních příjmů a výdajů obce a o financujících položkách

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Schválený
rozpočet
1 351 000,00
292 100,00

Rozpočet po
změnách
1 568 130,00
351 620,00

Skutečnost
1 552566,44
261 335,90

54 400,00
1 697 500,00
882 710,00
408 200,00
1 290 910,00

746 255,00
2 66 005
2 186 723,00
443 400,00
2 630 123,00

746 255,00
2 560 157,34
1 973 183,50
34 201,00
2 007 384,50

Podrobný rozpočet obce v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č.1 –
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M.
Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem. Obec v roce 2014
vystavila 4 rozpočtové opatření , na jejichž základě byly prováděny úpravy rozpočtu, které
jsou evidovány v časové posloupnosti.
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Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu
Příjmy
Položka
1121
4116
4122

Daň z příjmů PO
Ost. nein. přij. transfery ze SR
neinvest.přijatý transfer od krajů

v tis. Kč
43,148
100,00
555,255

Výdaje
Paragraf

Položka

3314
2310
3639
5512

5137
6121
5171
5171

v tis. Kč

Knihovna DHDM
Vodovod
Opravy a udržování
Opravy a udržování hasičárna

97,771
34,20
131,795
589,00

Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2014

Paragraf
3314
3639
5512

Akce
Vybavení knihovna
Oprava pohostinství
Oprava hasičské zbrojnice

výdaje v tis. Kč
97,771
131,795
588,035

Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2014

Položka
4111
4112
4116
4122
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Skutečnost v
Čerpání v tis.
Druh dotace
tis.Kč
Kč
Dotace na volby
36,6
36,6
Dotace na státní správu
54,4
54,4
Dotace Uřad práce
100
100
Dotace Středočeský kraj –
oprava hač.zbrojnice
555 ,255
555,255

Přehled finančního majetku
Podrobně je uvedeno v příloze č.2 – Rozvaha obce
Základní běžný účet u ČS a ČNB

3 346 539,04

K 31.12.2014 nemá obec zřízeny žádné účelové peněžní fondy ani bankovní úvěr.

2. Hospodaření příspěvkových organizací
Obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.

3. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi
Obec je členem těchto svazků a sdružení:
BENE-BUS – je založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. Příspěvek obce
na činnost svazku činil v roce 2014 částku 27 018,- Kč.
Mikroregion – ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ BLANÍK – Obec v roce 2014 uhradila dle rozpisu
pro jednotlivé obce neinvestiční příspěvek zájmovému sdružení ve výši 34 214,- Kč.
S ekologickým sdružením obcí EKOSO Trhový Štěpánov pokračovala v roce 2014
spolupráce obce na úseku odpadového hospodářství.
SVAZ MĚST A OBCÍ – výdaje za rok 2,484,40 tis. Kč.

4. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Obec Miřetice na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Praha 5.
Krajský úřad provedl přezkoumání hospodaření obce Miřetice dne 12.05.2015.
Přezkoumání uzavřel krajský úřad s následujícím závěrem :
Při přezkoumání hospodaření obce Miřetice za rok 2014
Byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c)
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb. , v platném znění :
Neuvádí se.
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5. Závěr
Závěrem lze konstatovat , že obec Miřetice v roce 2014 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem , resp. v souladu s jeho změnami.
Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst. 3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.
Územní celek byl tedy povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do
Nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne
V Miřeticích dne 13.05.2015
Vyvěšeno dne: 13.5.2014
Sejmuto dne:
Zveřejnění na elektronické desce dne: 13.5.2014
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