OBEC DOLNÍ DUNAJOVICE

NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč), sestavený ke dni 27.4.2015

Údaje o organizaci:
IČO:
00283126
název:
Obec Dolní Dunajovice
ulice,č.p.:
Zahradní 613
obec:
69185 Dolní Dunajovice
Kontaktní údaje:
telefon:
519 517 105
e-mail:
uctarna@dolni-dunajovice.cz
www:
www.dolni-dunajovice.cz
Doplňující údaje organizace:
Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění
Předběžnou finanční kontrolou bylo zjištěno, že návrh závěrečného účtu byl sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 sb. O rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění a zákonu č. 128/2000 sb., o obcích, v platném znění.
Dne 27.4.2015

příkazce:

správce rozpočtu a hl.účetní:

Obsah závěrečného účtu:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Další finanční operace (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů financování)
Finanční hospodaření obce (změny peněžních prostředků obce)
Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice
Hospodaření s majetkem obce
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - vyjádření auditora
Přehled poskytnutých příspěvků a dotací pro občanská sdružení v Dolních Dunajovicích

I.

Plnění rozpočtu příjmů
PŘÍJMY

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Daňové příjmy

17.492.500,00

19.093.300,00

19.633.329,61

Nedaňové příjmy

2.385.000,00

2.856.100,00

2.842.579,81

Kapitálové příjmy

1.300.000,00

1.337.400,00

1.337.356,00

Přijaté transfery

591.000,00

6.042.000,00

8.516.998,83

Příjmy celkem

21.768.500,00

29.328.800,00

32.330.264,25

VÝDAJE

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

18.846.500,00

24.959.800,00

26.068.681,66

700.000,00

4.290.100,00

3.938.738,00

19.546.500,00

29.249.900,00

30.007.419,66

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Příloha 1: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.12.2014
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II.

Další finanční operace (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů financování)

Zvýšení / snížení stavu BÚ (položka 8115):

349 911,628

Zvýšení bankovních úvěrů (položka 8123):

0

Snížení bankovních úvěrů (položka
8124):

2 222 222,40

Opravné položky k peněžním operacím (pol
8901):

III.

249 289,43

Finanční hospodaření obce (změny peněžních prostředků obce):
PS

Změna

KZ

Základní bankovní účet:
a) peněžní ústav
KB Břeclav
b) ČNB

IV.

2 143 170,91
872,06

350 094,98
-183,36

2 493 265,89
688,70

Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice

Výnosy celkem:
15.304.809,90 z toho příspěvek obce 2.242.500,00
Náklady celkem:
15.231.216,03
Hospodářský výsledek:
73.595,66
Hospodářský výsledek byl použit na pokrytí ztráty z minulých let /42.688,44 Kč/, příděl do rezervního
fondu /25.702,- Kč/, příděl do investičního fondu 25.702,91 Kč/, příděl do fondu odměn /25.702,- Kč/.
Příloha 2: Výkazy PO – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
V.

Hospodaření s majetkem obce

Dlouhodobý nehmotný majetek v PC
Dlouhodobý hmotný majetek v
PC
V tom:
Stavby - jiné inž.sítě
Stroje a zařízení (DHM)
Drobný DHM
Pozemky

PS
191 504,40

Přírůstek
42 345,00

Úbytek
0,00

KZ
233 849,40
161 734 217,25

30 435 518,70
2 538 720,10
6 145 758,01
19 852 048,98

Příloha 3: stav majetkových účtů
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513 660,32
3 347 102,00
87 385,95
755 977,00

0,00
0,00
51 298,70
245 299,00

30 949 179,02
5 885 822,10
6 181 845,26
20 362 726,98

VI.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Přezkoumání hospodaření obce Dolní Dunajovice za rok 2014 bylo provedeno v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen „zákon o přezkoumávání“) a na základě smlouvy mezi objednatelem obcí Dolní Dunajovice,
kterou zastupoval starosta obce Mgr. Josef Hasník a dodavatelem firmou AUDIT – DANĚ, spol. s r.o.,
Vídeňská 89, 639 00 Brno, IČ 64510727, oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb, osvědčení
Komory auditorů ČR číslo 198.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření obce Dolní Dunajovice jsme nezjistili žádnou
skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. této zprávy.
B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10
odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a
v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření
obce Dolní Dunajovice jako celku.
Nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání byly k 31. 12. 2014 odstraněny.
Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Dunajovice za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby
a nedostatky.
Příloha 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
VII.

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací pro občanská sdružení v Dolních Dunajovicích

Poskytnuto – komu (subjekt)
Občanské sdružení Dunajek DNS

účel
celoroční činnost + letní soustředění

výše Kč
47.764,00

Klub důchodců DD

celoroční činnost

10.000,00

Mužský a ženský pěvecký sbor

celoroční činnost

9.720,00

Křesťanský sbor

celoroční činnost

10.000,00

TJ Sokol

celoroční činnost + údržba hřiště

200.000,00

Jezdecký klub M+M

celoroční činnost

20.000,00

Český červený kříž

celoroční činnost

10.000,00

Tenisový klub DD

celoroční činnost + investiční transfer

10.000,00

Sdružení hasičů Čech a Moravy

příspěvek

500,00

SRPŠ

příspěvek

10.000,00

Marcomania

celoroční činnost

10.000,00

Chasa Dolní Dunajovice

příspěvek

25.000,00

CELKEM:

362.984,00
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S celým obsahem závěrečného účtu vč. příloh je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Dolních
Dunajovicích. Občané mohou uplatnit připomínky k závěrečnému účtu písemně do 13.5.2015 nebo ústně na
zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dunajovice, které bude hospodaření projednávat.
Vyvěšeno na úřední desce:

27.4.2015

Sejmuto z úřední desky:

13.5.2015

Vyvěšeno v elektronické podobě:

27.4.2015

Sejmuto v elektronické podobě:

13.5.2015
……...…………………..
Mgr. Josef Hasník
starosta obce

Schváleno zastupitelstvem obce dne: ………………….
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