
Závěrečný účet obce Osov za rok 2012

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

Osov návrh na závěrečný účet obce za rok 2012.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Schválený rozpočet

Daňové příjmy 2818223,-

Nedaňové příjmy 9777,-

Přijaté transfery 210600,-

Příjmy celkem 3038600,-

Běžné výdaje 3038600,-

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem 3038600,-

upravený rozpočet skutečnost

2854920,60 2768533,40

97367- 94791,74

1045148,40 1032990,40

3997436,00 3896315,54

3922436,00 3870198,78

75000,- 74900,-

3997436,00 3945098,78

Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2012 - 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 je k 31.12.2012 556683,57 Kč. ..
Výsledek inventarizace : Zápis inventarizační komise, Rozvaha ÚSCk 31.12.2012.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

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 2012 byly zjištěny následující chyby a

nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

ČÚS 701- 708 (§ 36 odst.1 zákona o účetnictví)

ČÚS701, neboť:

Územní celek nedodržel zásady účtování. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431)

nebyl k rozvahovému dni přeúčtován na účet 432 (Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let).

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012



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

krajů a dotace poskytnuté

ÚZ Účel poskytnuté dotace poskytnuto skutečně čerpáno vráceno

98193 volby do zastupitelstva kraje 21000,- 8842,- 12158,-

98008 volby prezidenta ČR 1000,- o vrácení dotace v r. 2013

Příloha: tabulky finančního vypořádání roku 2012

S) Hospodaření příspěvkových organizací

Příjmy celkem: 1 784 848,50 Kč

Z toho příspěvek obce 750000,-

Výdaje celkem: 1829707,66

Hospodářský výsledek: - 44 858,66 Kč.

Příloha: Výkazy PO - Rozvaha vč. Přílohy, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012.

6) Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2012

20000,- Kč příspěvek osovským hasičům

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.

Návrh závěrečného účtu vyvěšen: 31.5.2013, sňat: 19.6.2013

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 19.6.2013 starosta obce: Zdeněk Veverka

Schválený závěrečný účet vyvěšen: 20.6.2013


