Závěrečný účet roku 2012
Obec Pěčice IČO 00509370 – územní samosprávní celek se sídlem Pěčice 1
(§17 č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpisů)
Obec do schválení nového rozpočtu na rok 2012 pracovala dle rozpočtu z roku 2011, které,
nový rozpočet byl schválen 16.12.2011
Během roku bylo schváleno 1 rozpočtové opatření.
Příjmy celkem 2.189.998,- Kč a výdaje celkem 1.556.328,- Kč.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012.
Příjem za rok 2012:
Třída 1 Daňové Příjmy
Třída 2 Nedaňové příjmy
Třída 3 Kapitálové příjmy
Třída 4 Přijaté dotace
Celkem

1.939.584,188.222,62.192,2.189.998,-

Třída 1 – Daňové příjmy
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech
sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.
Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně –FÚ, převádí
obci 100% z celkové vybrané části.
Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje obec sama. Obec je
povinna podat daňové přiznání.
Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Obsahem nedaňových příjmů – příjmy za služby podle jednotlivých §, příjmy
z pronájmu, úroky.
Třída 4 – Přijaté dotace
Na položce 4111 –
Přijaté dotace na volby

příjem 14.100,-

čerpání 14.092,-.

Na položce 4112
Přijaté dotace ze SR

příjem 48.100,-

čerpání 48.100,-

příjem 62.200,-

čerpání 62.192,-

Celkem

Třída 8 – Financování
Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Během roku byl upraven rozpočtovým opatřením.
Výdaje za rok 2012:
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Celkem

701.605,854.723,1.556.328,-

Třída 5 – Běžné výdaje
2141 Výdaj obchod a hospoda(okna v hospodě)
2212 Výdaje na údržbu komunikací
2310 Výdaje na automat s pitnou vodou
3111
3113
3399
3419
3631
3722
3745

Příspěvky na předškolní vzdělání
Příspěvky na žáky do Semčic, Dobrovic
Kultura-příspěvky k jubileím, vítání občánků
Tělovýchovná činnost – podpora TJ Sokol Pěčice(fotbalisté)
Veřejné osvětlení- energie, opravy
Odvoz a likvidace komunálního odpadu
Péče o vzhled obce (pohonné hmoty, úklid, zimní údržba)

5512

Požární ochrana – hadice, pohonné hmoty, příspěvky na činnost

72.558,- Kč
6.900,- Kč
50.652,- Kč
5.000,- Kč
98.124,- Kč
8.332,- Kč
75.000,118.148,- Kč
154.746,- Kč
26.560,-Kč
29.047,- Kč

Třída 6 - Kapitálové výdaje
6112 Zastupitelstvo obce-výdaje týkající se zastupitelů
273.360,- Kč
6115 Volby
12.092,- Kč
6171 Činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu:nákup materiálu,
poštovné, cestovné, drobný hmotný majetek, telekomunikační popl., školení,
pohoštění, opravy, mzdy zaměstnanců
562.833,- Kč
6310 Výdaje za služby peněžních ústavů
6.438,- Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ.
Obec má BÚ vedený u KB č. 33220-181/0100

Inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2012.

Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
ze dne 23.04.2013 ,kterou provedli zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje – odbor
kontroly.
Závěr zprávy: –byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem c):

Přílohy: hlavní účetní kniha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO, rozvaha,
příloha účetní závěrky, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – jsou k nahlédnutí na
OÚ.
Jaromír Rejmon v. r.
starosta obce

vyvěšeno: 20.5.2013
sejmuto:

