Závěrečný účet Obce Radimovice za rok 2012
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

1.

Údaje o plnění příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2012 v Kč

Text

Schválený
rozpočet

Daňové příjmy (tř.1)

Upravený
rozpočet

Skutečnost

% plnění k
UR

2 165 500,00 Kč 2 395 241,00 Kč

2 398 940,73 Kč

100,15

Nedaňové příjmy (tř.2)

188 400,00 Kč

205 221,00 Kč

219 936,65 Kč

107,17

Kapitálové příjmy (tř.3)

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0

Přijaté dotace (tř.4)

60 100,00 Kč

97 180,00 Kč

97 180,00 Kč

100,00

Příjmy celkem po konsolidaci

2 414 000,00 Kč 2 697 642,00Kč

2 716 057,38 Kč

100,68

Běžné výdaje (tř.5)

1 666 070,00 Kč 1 964 031,00 Kč

1 605 671,89 Kč

81,75

Kapitálové výdaje (tř.6)

747 930,00 Kč

181 619,00 Kč

20,99

Výdaje celkem po konsolidaci

2 414 000,00 Kč 2 808 634,00 Kč

1 787 290,89 Kč

63,64

865 079,00 Kč

Saldo P - V

-110 992,00 Kč

928 766,49 Kč

xxx

Financování (tř.8)

110 992,00 Kč

-928 766,49 Kč

xxx

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou přílohou závěrečného účtu.
Rozpočet 2012 - příloha č. 1,
Rozpočtové změny v roce 2012- příloha č.2,
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů - výkaz FIN 2-12 v plném členění dle rozpočtové
skladby - příloha č. 3
Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři na OÚ v Radimovicích .

2.

Komentář
Rozpočet na rok 2012 – projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 21.12.2011
usnesením č. 47/2011.
V průběhu roku zastupitelstvo schválilo 5 rozpočtových změn.
Šestou rozpočtovou změnu schválila starostka obce dne 19.12.2012 na základě usnesení č.
39/2012. Tuto rozpočtovou změnu vzalo zastupitelstvo obce na vědomí dne 31.1.2013
Rozpočtová opatření jsou promítaná ve výkazu Fin2-12.

3.

Činnost obce

Obec vede činnost:
 Pronájem bytu
 Pronájem nebytových prostor
 Pronájem pozemků
 Poskytování služeb
Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám.

4.

Údaje o hospodaření s majetkem
V roce 2012 byla ve spolupráci s Mikroregionem Jizera provedena rekonstrukce auto
busové zastávky a položena zámková dlažba vč. zábran na části p.p.č. 173/5.
V rámci projektu „Obnova kulturního dědictví obce Radimovice“ byly opraveny sochy
třech svatých, došlo k úpravě válečného hrobu a jeho okolí, byla provedena výstavba
přístupové komunikace k sochám třech svatých a výstavba chodníku k zámku vč. zá
livu pro autobus.
Údaje o hospodaření s majetkem v podrobném členění na jednotlivých účtech jsou k
nahlédnutí na OÚ Radimovice. Jedná se o inventurní soupisy k 31.12.2012.

5.

Stav účelových fondů a finančních aktivit
Účelový fond obce
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem účelového fondu. Výzva
k předkládání žádostí byla schválena zastupitelstvem obce dne 27. 2. 2012, usnesením
číslo 4/2012. Poskytnuté finanční prostředky, vybraným žadatelům, byly řádně
vyúčtovány s rozpočtem roku 2012.
Účelový fond byl čerpán v celkové částce 17 454,00 Kč. Zůstatek v částce 3 022,00
Kč byl převeden do roku 2013.

6.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily 97.180,- Kč. Rozpis přijatých dotací a
jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován níže. Dotace byly řádně vyúčtovány.
a) Dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje „Nákup pneumatik na dopravní
automobil a ochranných rukavic“.
Poskytnutá dotace v částce 14.080,- Kč, čerpání dotace 14.080,- Kč, dotace byla
čerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.
b) Dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje „příspěvek na výkon státní správy“
Poskytnutá dotace v částce 60.100,- Kč, čerpání dotace 60.100,- Kč, dotace byla
čerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.
c) Dotace ze státního rozpočtu „Volby do zastupitelstev krajů“
Poskytnutá dotace v částce 22.000,- Kč, čerpání dotace 12.055,60,- Kč, dotace byla
čerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace a zbytek 9.944,40,- Kč vrácen 6.
2. 2013 na účet Libereckého kraje.
d) Dotace ze státního rozpočtu „Volba prezidenta republiky“
Poskytnutá dotace - záloha v roce 2012 v částce 1.000,- Kč, čerpání zálohy v roce
2012 bylo 0,- Kč. Záloha byla čerpána v souladu s podmínkami poskytnuté dotace a
vrácena na účet Libereckého kraje dne 6. 2. 2013.

7.

Stav na účtech Obce Radimovice
stav ke dni

8.

1. 1. 2012
31.12.2012

Účetní operace týkající se cizích zdrojů
Úvěrová zadluženost obce k 31. 12. 2012 činí 0,- Kč.

1.471.188,53 Kč
2.399.955,02 Kč

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Radimovice za rok
2012
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 4. 2. 2013
pracovnicí Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor kontroly paní Ing. Janou
Novákovou
Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 (č.j. LK0160/12/Nov) je přílohou k závěrečnému účtu.

10. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok
2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, a to
bez výhrad.
Předkládá:
Mgr. Dagmar Šrytrová
starostka

V Radimovicích dne 10.6.2013

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpočet obce
Rozpočtové změny
Výkaz účetnictví Fin 2-12
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu:

