Závěrečný účet obce Horní Poříčí za rok 2013
1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace
Příjmy celkem po konsolidaci
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů
Třída 8 – Financování

Stav k 31.12.20113
2.484.213,61
241.569,14
43.120,00
206.173,00
2.975.075,75
1.598.771,18
1.198.098,75
2.796.869,93
178.205,82
-178.205,82

Obec Horní Poříčí v roce 2013 neměla sociální fond, fond rozvoje bydlení ani jiný fond.
Obec nepřijala přechodné výpomoci, úvěry ani půjčky.
Obec neposkytla žádné přechodné výpomoci, půjčky právnickým a fyzickým osobám ani
půjčky zaměstnancům.
V průběhu roku byla přijata 10 rozpočtová opatření a objem příjmů i výdajů se v upraveném
rozpočtu zvýšil o 590.800,- Kč.
Pohledávky za rozpočtovými příjmy k 31.12.2013 činily 33.280,- Kč. Pohledávky dosud
nejsou v plné míře uhrazeny.

2) Stav finančního majetku k 31.12.2013
Základní běžný účet
Účet u ČMSS
Účet u ČNB
Pokladna
Celkem

3.377.158,04
2.088.105,50
63.819,26
0
5.529.082,80

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce činily za rok 2013 celkem 206.173,- Kč (třída 4). Položkové členění
přijatých dotací je zpracováno v tabulce.

Položka

Název

4112

Dotace na výkon KÚ Jm Brno
státní správy

4111
4122
4116

Neinvestiční
dotace volby
Akceschopnost
SDH
Dotace z úřadu
práce - obecní
zaměstnanec

Od koho

Poskytn
uto v r
2013

Čerpáno
v r. 2013

54.400,-

54.400,-

KÚ Jm Brno

23.000,- prez.
21.000,- parl.
1210

18.693,20.481,40
1.210,-

Ú P Blansko

109.870,-

109.870,-

KÚ Jm Brno

Nedočerpaná dotace na prezidentské volby byla vrácena v srpnu 2013, nedočerpaná dotace na
parlamentní volby v lednu 2014.
4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Obec Horní Poříčí nemá žádnou příspěvkovou organizaci.
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření obce 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 27. ledna 2014.
Přezkum hospodaření provedli pracovníci KÚ Jm kraje v Brně Ing. Veronika Rychlá a Ing.
Zdeněk Vejvalka.
D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Horní Poříčí za rok 2013
byly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c)
zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:
- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku.
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
- Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku …...................................0,96 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku …........................................1,12 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............ 0 %

6)Hospodaření s majetkem

Dlouhodobý nehmotný
majetek

5.603,50

Dlouhodobý hmotný
majetek

13.152.473,98

Dlouhodobý finanční
majetek

659.200,63

Zásoby

0

Krátkodobé pohledávky

143.179,-

Dlouhodobé závazky

0

Podrobné členění majetku je uvedeno v Rozvaze k 31.12.2013.
Pohyby na majetkových účtech jsou uvedeny v tabulce č.1.

7) Poskytnuté příspěvky
Obec Horní Poříčí v roce 2013 poskytla ze svého rozpočtu následující příspěvky:
- Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
(Mikroregion -pol.5329)
3.490,-Transfery poskytnuté na území jiného kraje – neinv. náklady na žáky (ZJ035)
-Dary SPOZ (jubilantům)
6.849,-Dar HZS Kunštát

3.000,-

V Horním Poříčí dne 10.3.2014

Zpracovala: Milada Kosová
Starosta: Karel Bauer

Vyvěšeno: 10.3.2014

Sňato: 27.3.2014

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne : 10.3.2014

109.937,-

