Závěrečný účet obce Horní Poříčí za rok 2012
1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování
Stav k 31.12.2012
2.056.444,87
219.783,72
30.820,110.831,2.417.879,59
1.509.530,72
0
1.509.530,72
908.348,87
-908.348,87
20.171.274,51

Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery
Příjmy celkem po konsolidaci
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů
Třída 8 – Financování
Stav účtu 401 k 1.1.2011
Schválený rozpočet obce na rok 2012:
Příjmy :
2.142.500,- Kč
Výdaje:
2.142.500,- Kč
Financování:
0,- Kč

Upravený rozpočet: Skutečnost:
2.431.200,2.417.879,59
2.431.200,1.509.530,72
0,0,-

Plnění:
99,45%
62,09%
0%

Obec hospodařila podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem dne 24. 2. 2012.
V průběhu roku byla přijato 7 rozpočtových opatření. Objem příjmů se zvýšil o
288.700,-Kč, objem výdajů se zvýšil o 288.700,-Kč a financování se neměnilo.
Obec Horní Poříčí neměla v roce 2012 zřízen sociální fond, fond rozvoje bydlení ani jiný
fond.
Obec nepřijala přechodné výpomoci ani půjčky od právnických a fyzických osob ani od
zaměstnanců.
Obec neposkytla žádné přechodné výpomoci, půjčky právnickým a fyzickým osobám ani
půjčky zaměstnancům.

2) Stav finančního majetku k 31.12.2012
Základní běžný účet (KB, ČMSS)

5.350.876,98

Pokladna
Celkem

0
5.350.876,98

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Obec neměla v roce 2012 žádné závazky vůči státu ani kraji.
Dotace do rozpočtu obce činily za rok 2012 celkem 108445,- Kč. Položkové členění přijatých
dotací je zpracováno v tabulce.
Položka

Název

Od koho

4112

Dotace na výkon
státní správy
Dotace volby
zastupitelstvo kraj
Dotace volby
prezident
Neinvestiční dotace
– politika
zaměstnanosti

KÚ JMK
Brno
KÚ
JMK 19 000,Brno
KÚ
JMK 1 000,Brno
ÚP Blansko 30731

4111

4116

Poskytnuto
v r.2012
60 100,-

Čerpáno
v r. 2012
60 100,17 614,0,30731,-

Dotace byly řádně vyčerpány v roce 2012, dotace ve výši 1000Kč na volbu prezidenta ČR
nebyla čerpána, vrácena byla 17. 1. 2013 na účet KÚ JMK, dotace na volby do zastupitelstva
kraje nebyla vyčerpána v plné výši a částka 1386,- Kč byla vrácena na účet KÚ JMK dne
17.1.2013.
4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Obec Horní Poříčí nezřizuje žádné příspěvkové organizace.

5) Hospodaření s majetkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Zásoby
Pohledávky
Závazky
Pořízení DNM
Pořízení DHM

5603,5
12287143,63
657359,73
0
67471
60960,7
0
458220

Podrobné členění majetku je uvedeno v příloze č. 1 a v Rozvaze k 31.12.2012, evidence
majetku je součástí inventury majetku za rok 2012.

6) Poskytnuté příspěvky
Obec Horní Poříčí v roce 2012 poskytla ze svého rozpočtu následující příspěvky:
- Křetín, Letovice, Vítějeves ZŠ, MŠ - neinv. náklady na žáky (pol. 5321)
- Mikroregion - členské příspěvky (pol. 5329)
- SVAK Boskovice – členské příspěvky
MěÚ Letovice – veřejnoprávní smlouva na přestupky (pol.5321)
- KORDIS příspěvek na dopravní obslužnost
7) Přijaté příspěvky
Eko-kom

199408,9020,27 940,2000,12450,6423,-

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bylo provedeno na základě žádosti obce a
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních
celků a dobrovolných svazků dne 16. května 2013.
Přezkum hospodaření provedly pracovnice KÚ JMK v Brně Ing. Jitka Lošťáková a Ing.
Lenka Létalová.
Závěr zprávy:
I.Při přezkoumání hospodaření obce Horní Poříčí za rok 2012 byly zjištěny chyby a
nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání
hospodaření spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy – zastupitelstvo obce neschválilo závěrečný účet za rok 2011 do 30.
června a chyby a nedostatky, které nemají záažnost nedostatků uvedených v ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření – územní celek nedodržel
postup tvorby opravných položek k pohledávkám.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je zveřejněno
na elektronické úřední desce obce Horní Poříčí.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 a dalších finančních operací v plném
členění podle rozpočtové skladby ( výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztrát)
tvoří součást závěrečného účtu a jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě.
V Horním Poříčí, dne 13. června 2013
Zpracovala: Radka Košíková, účetní
Starosta: Karel Bauer
Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
Závěrečný účet byl schválen Zastupitelstvem obce dne

