Závěrečný účet obce za rok 2014
Na základě zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Vítanov
návrh na závěrečný účet obce za rok 2014

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014
Schválený
rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace

Příjmy celkem
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

Upravený
rozpočet

Skutečnost

3.718.000,635.800,400.000,78.400,-

4.070.150,2.743.800,400.000,282.400,-

4.574.955,2.729.604,561.799,301.640,-

4.832.200,-

7.496.350,-

8.167.998,-

4.242.600,3.845.000,-

6.520.970,4.220.000,-

5.655.624,2.080.545,-

10.740.970,-

7.736.169,-

-3.255.400,-

-3.244.620,-

431.830,-

3.255.400,-

3.244.620,-

-431.830,-

Saldo: Příjmy - výdaje

8.087.600,-

Třída 8 - Financování
Prostředky minulých let

Přebytek (+) Ztráta (-)
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších fin. operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Vítanov ( výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů)

2) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Účel poskytnuté dotace
ÚZ
Položka Rozpočet
Čerpání
Úřad práce
Volby
Volby
POV
Výkon státní správy
Lesy

13234
98187
98348

4116
4111
4111
4122
4112
4122

55.000,20.000,18.000,100.000,78.400,30.240,-

3) Hospodaření příspěvkových organizací, fondy
Obec neměla zřízeny žádné příspěvkové organizace a nezřídila žádné účelové fondy.

55.000,17.020,12.200,100.000,78.400,30.240,-

4) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2014
Nebyly poskytnuty žádné příspěvky.

5) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
ČMZRB

roční splátka

371.200,-Kč

6) Majetek obce
Majetek je veden na majetkových účtech – viz. rozvaha, která je k nahlédnutí na OÚ. Majetek je
řádně inventarizován k 31. 12. daného roku a při nakládání s majetkem je postupováno v souladu se
zákonem o obcích.

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Pardubického
kraje ze dne 23. 3. 2014.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Vítanov za rok 2014 je přílohou
k závěrečnému účtu.

……………………………
Ing. František Navrátil
Starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

26. 5. 2014
15. 6. 2014

Současně vyvěšeno i na elektronické úřední desce obce.

