
Závěrečný účet obce Osov za rok 2013

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec

Osov návrh na závěrečný účet obce za rok 2013.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

Schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost

Daňové příjmy 3134000,- 3858226,00 3858201,63

Nedaňové příjmy 9777,- 66389,- 53408,04

Přijaté transfery 72 081- 1014963,00 1014963,00

Příjmy celkem 3215858,- 4939578,00 4926572,67

Běžné výdaje 3215858,- 3651464,- 2973748,21

Kapitálové výdaje 1288114,- 1033924,-

Výdaje celkem 3215858,- 4939578,00 4007672,21

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2013 - plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové

skladby

2) Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace)

Zůstatek na běžném účtu obce č.: 5426131/0100 u KB je k 31.12.2013 1.407.420,55 Kč

č.: 94-6314131/0710 u ČNB je k 31.12.2013 68.163,48 Kč

Výsledek inventarizace : Zápis inventarizační komise, Rozvaha ÚSCk 31.12.2013.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o

přezkoumávání hospodaření ÚSCpracovníky odboru kontroly krajského úřadu.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Osov za rok 2013 nebyly zjištěny následující chyby a

nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013



4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům

krajů a dotace poskytnuté

Úl Účel poskytnuté dotace poskytnuto skutečně čerpáno vráceno

98071 volby do Pol. sněmovny Parlamentu ČR 21000,- 8.482,- 12.518,-

98008 volby prezidenta ČR 24.000,- 9581,- 14.419,-

Příloha: tabulky finančního vypořádání roku 2013

5) Hospodaření příspěvkových organizací

Příjmy celkem: 1.598.710,46 Kč

Z toho příspěvek obce 750000,-

Výdaje celkem: 1.540.818.52

Hospodářský výsledek: 57891,94 Kč.

lastupitelstvo ovce schválilo převedení hospodářského výsledku do fondu rezerv.

Příloha: Výkazy PO - Rozvaha vč. Přílohy, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Osově ve

dnech Po 8,00 -17,00 h, St 8,00 -17,00 h.

Vyvěšeno: 2.6.2014

Sňato: 25.6.2014

Schváleno zastupitelstvem obce dne: starosta obce:


