Závěrečný účet za rok 2012 obce Řepov IČ 00238562,
se sídlem Řepov 36, 293 01 Mladá Boleslav
(§ 17 zákona
předpisů)

Č.

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Údaje o plnění příjmů a yýdajů za rok 2012 (údaje jsou v Kč)
Paragraf Položka Text

Schválený
rozpočet

Upravený

Plnění k 31.12.2012

rozpočet

1.200.000,00

1.561.600,00

1.562.451,82

1112 - daň z příjmu fyz.osob SVD

850.000,00

482.500,00

369.765,78

1113 - daň z příjmu fyz.osob KV

70.000,00

111.000,00

111.832,85

1121 - daň z příjmu právn.osob

1.300.000,00

1.300.000,00

1.097.080,83

1211 - daň z přidané hodnoty

2.130.000,00

2.130.000,00

2.048.051,02

0.00

71.000,00

69.133,00

1337 - poplatek za komun. odpad

320.000,00

0,00

0,00

1340 - popl.za provoz syst.shrom.

0,00

325.000,00

325.832,00

1341 - poplatek ze psů

7.000,00

10.500,00

10.086,00

1347 - poplatek za VHP

9.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.329,02

2.000,00

3.500,00

3.400,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.855.830,74

0,00

20.602,00

20.602,00

145.000,00

115.400,00

115.400,00

15.000,00

15.000,00

13.890,00

550.000,00

602.000,00

601.920,00

12.000,00

12.000,00

0,00

1111 - daň z příjmů fyz.osob ZČ

1334 - odvody za odnětí půdy

1351- odvod z VHP
1361 - správní poplatky
1511 - daň z nemovitostí
4111 - neinv.přij.transfery ze SR
4112 - neinv.přij.transfery-samospr.
2119 - příjmy z úhrad dobývacího prostoru
2321 - odvádění a čištění odpadních vod
3419 - ostatní tělovýchovná činnost
3632 - pohřebnictví

0,00

2.500,00

2.800,00

3639 - komunální služby a územní rozvoj

0,00

500,00

400,00

35.000,00

35.000,00

31.292,00

173.000,00

270.000,00

277.229,00

60.000,00

81.000,00

81.811,90

3.000,00

2.700,00

9.667.102,00

8.616.837,96

3722 - sběr komunálních odpadu
6171 - činnost místní správy
6310 - příjmy z finančních operací
6320 - pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem

0,00
9.378.000,00
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Paragraf Položka Text

Schválený

Upravený

Plnění k 31.12.2012

rozpočet

rozpočet

3.060.000,00

2.651.000,00

979.717,00

907.000,00

909.000,00

769.276,45

40.000,00

40.000,00

0,00

640.000,00

640.000,00

596.303,00

71.000,00

75.000,00

57.699,00

161.000,00

528.000,00

518.364,15

40.000,00

40.000,00

40.000,00

844.000,00

844.000,00

814.462,16

3632 - pohřebnictví

6.000,00

6.000,00

0,00

3639 - komunální služby a územní rozvoj

5.000,00

5.000,00

0,00

3722 - sběr a svoz komunálních odpadů

741.000,00

741.000,00

422.365,00

3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

632.000,00

633.000,00

584.359,75

4.000,00

6.000,00

4.533,20

740.000,00

740.000,00

553.591,54

0,00

20.602,00

19.602,00

1.366.000,00

1.665.900,00

1.462.502,72

7.000,00

8.600,00

7.975,00

114.000,00

114.000,00

53.430,00

9.378.000,00

9.667.102,00

6.884.180,97

0,00

0,00

1.732.656,99

0,00

0,00

-1. 732.656,99

2221 - provoz veřejné silniční dopravy
2321 - odvádění a čištění odpadních vod
3111 - předškolní zařízení
3113 - základní školy
3399 - ost.záležitosti kultury
3419 - tělovýchova
3429 - zájmová činnost a rekreace
3631 - veřejné osvětlení

5512 - požární ochrana - dobrovolná část
6112 - zastupitelstva obcí
6115 - volby do zastupitelstev ÚSC
6171 - činnost místní správy
6310 - výdaje z finančních operací
6320 - pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem

Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - Financování
prostředky minulých let

Účetní závěrka obce (výkazy sestavené k 31.12.2012): Rozvaha, Příloha účetní závěrky, Výkaz zisku
a ztráty, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Obec neprovozovala hospodářskou
žádnou příspěvkovou organizaci.

činnost, netvořila v roce 2012 žádné účelové fondy ani nezřídila

Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 136.002,00 Kč, v tom dotace na výkon státní správy
115.400,00 Kč, na volby do zastupitelstva Středo českého kraje 19.602,00 Kč, na volbu prezidenta
1.000,00 Kč. Dotace byly v plné výši vyčerpány mimo dotace na volbu prezidenta, která byla vrácena na
účet Středo českého kraje začátkem roku 2013.
Obec poskytla dotaci TJ Sokolu ve výši 100.000,00 Kč a na ostatní zájmovou činnost 40.000,00 Kč.
K 31.12.2012 byla provedena inventarizace majetku a závazků dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Nebyly
zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
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Zpráva o výsledku přezkoumání

hospodaření

obce za rok 2012

Dne 28.2.20l3 pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje provedly kontrolu hospodaření obce.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Řepov za rok 2012 podle § 2 a § 3 zákona
pozdějších předpisů

Č.

420/2004 Sb., ve znění

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
(§ 10 odst. 3 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb.)
•
Obec nevydala vnitřní předpis obsahující způsob a provedení inventarizace.
•
Plán inventur neobsahoval úplný seznam inventurních soupisů, které budou sestavovány.
Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§ 10 odst. 3 písmo c) zákona Č. 420/2004 Sb.)
C4) porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy
•
Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci.
Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§1O odst. 3 písmo c) zákona Č. 420/2004 Sb.)

es) neodstranění

nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření Č. 1 na svém zasedání dne 19.3.2012. Dle Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestaveného ke dni 29.2.2012 - sloupec Schválený
rozpočet je zřejmé, že toto rozpočtové opatření bylo provedeno před jeho schválením - v měsíci
únoru 2012. Dále zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 24.9.2012 rozpočtová opatření
č. 6 - 8, ve skutečnosti však bylo rozpočtové opatření č.6 provedeno již k 31.7.2012 a rozpočtové
opatření č. 7 k 31.8.2012.

Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti. Závěrečný účet za r. 2011 neobsahoval údaje o
plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, součástí závěrečného
účtu nebylo vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným
rozpočtům a k hospodařeni dalších osob. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření nebyla
součástí závěrečného účtu při jeho projednávání zastupitelstvem obce, neboť byla projednána
zastupitelstvem obce samostatně dne 19.3.2012 (závěrečný účet projednán a schválen až dne
25.6.2012).
Dle zápisu z jednání zastupitelstva obce konaného dne 10.12.2012 - usnesení Č. 9 - zastupitelstvo
přijalo systémové nápravné opatření k chybám zjištěnym při dílčím přezkoumání - uložilo sestavit
závěrečný účet za rok 2012 tak, aby obsahoval veškeré náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je přílohou k závěrečnému
účtu.
Řepov dne 14.3.20l3

Vyvěšeno dne:

Milan Zachař

Sejmuto dne:
Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce.
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