Závěrečný účet Obce Daleké Dušníky (IČO 00242071)
za rok 2012
(sestavený dle ust.§17 zák.č.250/2000 Sb.)

Plnění rozpočtu obce v roce 2012 (v Kč)

Příjmy :

Schválený rozpočet
3 391 000

4. rozp. opatření
3 433 252

Skutečnost
3 431 593,01

Výdaje :

22 509 000

3 433 252

2 330 641,90

Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012, který je přílohou závěrečného účtu.

Základní členění příjmů a výdajů dle skutečnosti :
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem :

3 161 037,75
138 041,26
6 762,00
125 752,00
3 431 593,01

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem :

1 963 151,90
367 490,00
2 330 641,90

Významné akce r. 2012
V roce 2012 obec zrealizovala částečnou opravu střechy na budově obecního úřadu.
Proběhla kompletní výměna střešní krytiny na objektu kabin TJ Sokol Daleké Dušníky
poničené krupobitím. Byla započata stavba oplocení kolem hřiště TJ Sokol Daleké Dušníky.
V r.2012 bylo požádáno o tři dotace :
- žádost o dotaci na stavbu ČOV a technologii, která nám nebyla poskytnuta, ale v rozpočtu
na r.2012 bylo s touto akcí počítáno;
- žádost na opravu křížku padlých v 1. světové válce v Podedruhlicích a úprava jeho okolí,
která byla částečně hrazena z dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek;
- v říjnu 2012 byla podána žádost o proměny míst z projektu Cesty venkova, dne 1.11.2012
byla naše žádost podpořena a začala se realizovat setkáním architektky a občanů v obci.
Ve spolupráci s heraldikem a občany obcí byla v dubnu podána žádost na schválení
vybraného návrhu znaku a praporu pro Obec Daleké Dušníky. Dne 25.6.2012 byl předsedkyní
poslanecké sněmovny obci slavnostně předán schvalovací dekret opravňující k používání
znaku a praporu obce.
Jiné významné akce nebyly v roce 2012 uskutečněny .
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Přehled přijatých dotací :
Neinvestiční dotace – dotační vztah
Neinvestiční dotace – Oprava křížku Podedruhlice
Neinvestiční dotace – Volby do krajských zastupitelstev
Neinvestiční dotace – Volby prezidenta ČR
Celkem dotace

81 000,00
29 000,00
14 752,00
1 000,00
125 752,00

Jiné dotace ze státního rozpočtu poskytnuty nebyly.
Finanční majetek, pohledávky a závazky obce k 31.12.2012
a) finanční majetek: zůstatek na běžných účtech k 31.12.2012
zůstatek v pokladně k 31.12.2012
b) pohledávky obce k 31.12.2012
c) závazky (neproplacené faktury) k 31.12.2012

8 556 797,30
1 891,00
112 364,00
14 587,30

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012:
Bylo provedeno dne 19.3.2013 dle ustanovení Zák.č.420/2004 Sb. kontrolou Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy závěrečného účtu :
Účetní výkazy

- Rozvaha
- Příloha

Finanční výkazy

- FIN 2-12M

Tabulka Finančního vypořádání dotací

Vyvěšeno dne : 21.3.2013
Sejmuto dne:
Schváleno dne:
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