ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013
Dne 21. února 2013 byl schválen rozpočet obce Veselice v celkové výši 1 311 100,00 Kč
a jeho součástí byly příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória. Rozpočet
byl sestaven jako vyrovnaný. Hospodaření obce skončilo přebytkem ve výši 697 169,19 Kč.
PŘÍJMOVÁ ČÁST
Skutečné příjmy roku 2013 byly
z toho
daňové příjmy
nedaňové příjmy
přijaté transfery
konsolidace příjmů
příjmy po konsolidaci

6 544 830,30 Kč
1 408 146,19 Kč
74 712,11 Kč
5 061 972,00 Kč
5 000 000,00 Kč
1 544 830,30 Kč

Třída 1 – daňové příjmy
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílený
daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.
Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně – FÚ, převádí obci
100 % vybrané částky.
Třída 2 – nedaňové příjmy
Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb (vodné, TKO), příjmy
z pronájmu ostatních nemovitostí, příjmy z pronájmu hrobových míst a příjmy z úroků.
Třída 4 – přijaté dotace
V roce 2012 byla přijata dotace na správu, na volby do Parlamentu ČR a na volbu
prezidenta ČR
Součástí rozpočtu je převod z běžného účtu obce na spořící účet, kde je vyšší zúročení
VÝDAJOVÁ ČÁST
Skutečné výdaje za rok 2012 byly
Z toho
běžné výdaje
konsolidace výdajů
výdaje po konsolidaci

5 847 661,11 Kč
5 847 661,11 Kč
5 000 000,00 Kč
847 661,11 Kč

Skupina 2
§ 2221 Silniční doprava – náklady na zimní údržbu místních komunikací provedenou p.
Jakubcem a opravu komunikace před autobusovou zastávkou na Lhotkách
§ 2310 Pitná voda – nákup materiálu a elektrické energie, platby za rozbory vody
Skupina 3
§ 3113 Základní školy – příspěvek na uhrazení neinvestičních nákladů ZŠ v Dolním
Bousově a Magistrátu města Mladá Boleslav

§ 3399 Záležitosti kultury – činnost SPOZ – jubilea a Mikulášská nadílka
§ 3631 Veřejné osvětlení – náklady na elektrickou energii a opravy
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – faktury proplacené firmě COMPAG Ml.
Boleslav
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup služeb, PHM a mzdové náklady
Skupina 5
§ 5512 PO - dobrovolná část – nákup materiálu a PHM, technická prohlídka a měření emisí
na hasičském voze, příspěvek na okrskovou soutěž a příspěvek na činnost
Skupina 6
§ 6112 Místní zastupitelské orgány – výdaje na odměny zastupitelů, zdravotní pojištění
§ 6114 Volby do Parlamentu ČR – náklady spojené s volbami (odměny, cestovné, a
občerstvení členů VK)
§ 6118 Volba prezidenta republiky - náklady spojené s volbou prezidenta (odměny,
cestovné, a občerstvení členů VK)
§ 6171 Činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky mzdy,
nákup materiálu, DHDM, tiskopisů, elektrická energie, služby pošt, telekomunikací,
zpracování dat, poplatky, výměna oken a dveří budovy OÚ
§ 6310 Poplatky KB
§ 6320 Pojištění – pojištění majetku obce
§ 6330 Převody vlastním rozpočt. účtům - převod části prostředků z běžného účtu na
spořící účet
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let – vratka dotace na volbu prezidenta republiky
poskytnuté a nevyčerpané v roce 2012
Přílohy:

Sestava Fin 2-12M sestavená k 31. 12. 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Rozvaha (bilance)
Výkaz zisku a ztráty

Vyvěšeno dne: 24. 2. 2014
Sejmuto dne:
Schváleno Zastupitelstvem obce dne:

………………………………………………
Miroslav Pažout – starosta obce

