ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NEVRATICE
ZA ROK 2013
podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce:
dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných
svazků obcí sestaveného ke dni 31.12.2013 (FIN 2-12 M)

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace

Příjmy Celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje

Výdaje Celkem
Saldo příjmy - výdaje

Třída 8 - Financování

Schválený
Rozpočtová
Upravený
Plnění k
rozpočet
opatření
rozpočet
31.12.2013
1 819 910,00
-100.900,00
1 719 010,00
1 693 343,86
83 220,00
32.810,00
116 030,00
113 454,33
0,00
0,00
0,00
0,00
81 100,00
443.883,00
524 983,00
524 973,85

1 984 230,00

375.793,00

2 360 023,00

2 331 772,04

957 730,00
412 000,00

405.785,00
263.240,00

1 363 515,00
675 240,00

1 283 631,23
672 622,00

1 369 730,00

669.025,00

2 038 755,00

1 956 293,23

614 500,00

-293.232,00

321 268,00

375 478,81

-614 500

293.232,00

-321 268,00

-375 478,81

Při hospodaření s finančními prostředky se Obec Nevratice řídila rozpočtem schváleným dne
14.12.2012 a s jeho následnými úpravami na základě rozpočtových opatření.
Hospodaření obce s finančními prostředky za rok 2013 skončilo přebytkem.
a) Plnění rozpočtu: Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu (Výkaz FIN 2-12M).
b) Rozpočtová opatření: V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, bylo v roce 2013 provedeno 5 rozpočtových opatření, přičemž byla provedena z důvodu
změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, tzn. z důvodu přiznání dotací a zvýšení příjmů z daní. U
výdajů nedošlo k čerpání předpokládaných prostředků u kapitálových výdajů. U běžných výdajů došlo
k nárůstu v oblasti služeb.
c) Daňové příjmy: k nižšímu plnění u daňových příjmů došlo z důvodu nižší přiznané částky Daně
z přidané hodnoty oproti předpokladům.
d) Nedaňové příjmy: u nedaňových příjmů došlo k mírnému nárůstu oproti schválenému rozpočtu
především u pronájmu nebytových prostor a poskytování služeb.
e) Přijaté dotace: nárůst u přijatých dotací byl z důvodu dotace na volbu Prezidenta, volbu do
Poslanecké sněmovny. Dotace na úhradu nákladů vzniklých při povodních v červnu 2013, tj. dotace od
KÚ Královehradeckého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, jiných ÚSC a dalších organizací.
f) Běžné výdaje: zvýšení běžných výdajů je na základě nákladů vzniklých následkem povodní v červnu
2013.
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g) Kapitálové výdaje: u kapitálových výdajů došlo k zvýšení v důsledku navýšení plánované investice
na rekonstrukci budovy OÚ a vybudování manipulační plochy v areálu budovy OÚ.
Rekonstrukce společenské místnosti je z části financována z dotace SZIF (Státní zemědělský intervenční
fond), která je připsaná v roce 2014.

2. Údaje o hospodaření s majetkem:
a) Na podrozvahových účtech eviduje obec k 31.12.2013 drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši
194 980,67 Kč.
V roce 2013 převzala obec do svého hospodaření majetek, který byl ve výpůjčce od MR Podchlumí ve
výši 26.292,00 Kč/pivní set malý, pivní set velký, pískoviště/
b) Na dlouhodobých majetkových účtech obec eviduje majetek pořízený v předešlých letech. Rozpis
majetku je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Nově pořízený majetek je zde rozepsán.
V roce 2013 bylo zařazeno do užívání několik dokončených staveb, z nichž některé byly částečně
pořízeny z dotačních programů.
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2013:
SÚ
Popis
Pořiz.cena
pořízeno
Syn.účet 021
Rekonstrukce budovy OÚ:
98.150,00 Kč /tech.zhod./ 100% obec
Rekonstrukce spol.místnosti OÚ:
309.277,00 Kč/tech.zhod./ 71,78 % dotace
Záchytné sítě:
49.500,00 Kč /převzetí od MRPodchlumí
Manipulační ploch u budovy OÚ
175.300,00 Kč/nový/ 100% obec
c) Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - nedokončený majetek: nedokončený
majetek je ke dni 31.12.2013 evidován ve výši 1 068 030,00 Kč (syntetický účet 041,042). Územní plán,
rekonstrukce bytu a víceúčelové hřiště a přívod k napouštění rybníka.
d) Hospodářská činnost: Obec Nevratice nevedla během roku 2013 hospodářskou činnost.
e) Podrobné informace: Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazuje po zdanění zisk ve
výši 904.267,95 Kč. Další podrobné údaje o hospodaření s majetkem jsou k dispozici v kanceláři
Obecního úřadu Nevratice v zákonem předepsaných výkazech (Rozvaha, Příloha a Výkaz zisku a
ztráty).
f) Zásoby a ceniny: součástí majetku obce jsou také zásoby (pytle), které účtuje obec způsobem B. Pro
přírůstek a úbytek zásob je používána metoda FIFO. Ceniny, které tvoří poštovní známky, jsou také
účtovány způsobem B.
g) Inventarizace: inventarizace majetku obce proběhla ve dnech 3.1.2014 a 17.1.2014. Inventarizační
zpráva za rok 2013 byla sepsána dne 29.1.2014.
h) Investice: obec v roce 2013 pokračovala v investičních akcích, které zahájila již v roce 2011, některé
budou ukončeny v roce 2014. U nedokončených investic se jedná o rozpracovaný územní plán obce, k
jeho schválení by mělo dojít v roce 2014. Víceúčelové hřiště bylo dokončeno v květnu 2013, s udělením
kolaudačního souhlasu (r.2014) bude zařazeno do majetku. Studie a následné vyhotovení nového přítoku
(napouštění) rybníka. Dokončené investice v roce 2013 – rekonstrukce budovy OÚ a společenské
místnosti a manipulační plocha u budovy OÚ.
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3. Finanční prostředky:
a) Obec Nevratice má založený základní běžný účet vedený u České spořitelny a účet u České národní
banky.
b) Obec vlastní majetkový účet investičních nástrojů – SPOROBOND České Spořitelny.
c) Zůstatek na účtu v bance k 31.12.2013 ČS:
ČNB:
d) Zůstatek Sporobond ČS k 31.12.2013:

2.170.658,79 Kč
335.932,51 Kč
552.544,14 Kč

e) Během roku byly provedeny 4 finanční kontroly ze strany finančního výboru. Byly kontrolovány
stavy pokladny a bankovního účtu a využití finančních prostředků.

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům
krajů a rozpočtům obcí, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob:
a) Ze státního rozpočtu ČR obdržela Obec Nevratice během roku 2013 dotace:
- na výkon státní správy:
60.100,00 Kč
- na volbu Prezidenta:
23.500,00 Kč (čerpána z části, vráceno 15.067,- Kč)
- na volbu do PS ČR
23.500,00 Kč (čerpána z části, vráceno 16.746,- Kč)

b) Z rozpočtů krajů (Královéhradecký kraj) obdržela Obec Nevratice během roku 2013 dotace:
- na úhradu prvotních nákladů spojených s povodněmi
53.000,85 Kč
- na vybavení JSDH Nevratice (spojené s povodněmi)
66.840,00 Kč
c) Od Ministerstva pro místní rozvoj
- příspěvek na úhradu části nákladů na opravu bytu poškozených povodní

233.800,- Kč

(finanční příspěvek určen k vyplacení pro občany jejichž majetek byl poškozen povodní)

d) Od Územních samosprávních celků, organizací a právnických osob
(finanční dary určené k vyplacení pro občany jejichž majetek byl poškozen povodní)

-

Obec Lodín
Město Hořice
Amcor Flexibles Nový Bydžov, s.r.o.

75.000,- Kč
10.000,- Kč
25.000,- Kč

e) Veřejná finanční podpora: Obec Nevratice poskytla během roku 2013 veřejnou finanční podporu:
- Základní škole Chomutice:
1.500,00 Kč
- Mateřské škole Chomutice:
500,00 Kč
- Mateřské škole Ohnišťany:
1.500,00 Kč
- TJ Sokolu Chomutice:
3.000,00 Kč
- Dar obyvatelstvu:
2.000,00 Kč
- Dary obyvatelstvu (povodně)
343.800,00 Kč

Na finanční podporu byly uzavřeny smlouvy a bylo zkontrolováno využití podpory na základě
předložených dokladů.
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f) Členské příspěvky: Obec Nevratice poskytla během roku 2013 členské příspěvky:
- Mikroregionu Podchlumí:
3.975,00 Kč
- Svazu měst a obcí
2.486,20 Kč

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření:
Přezkoumání hospodaření Obce Nevratice za rok 2013 provedl odbor kontroly a interního auditu
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve dnech 14.11.2013 dílčí audit a 11.4.2014 konečný audit.
Závěr zprávy zní:
„D.I. Při přezkoumání hospodaření: Obec Nevratice – za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)“

„D.II. Při přezkoumání hospodaření: Obec Nevratice – za rok 2013 se neuvádí žádná rizika (§ 10 odst. 4
písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)“

„D.III. Při přezkoumání hospodaření: Obec Nevratice – za rok 2013 byly zjištěny dle
§ 10 odst. 4 písm .b) zákona č. 420/2004 Sb následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,11 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,72 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %.

6. Odkaz na veřejně přístupné místo, kde je možné seznámit se s celým obsahem
závěrečného účtu:
Návrh závěrečného účtu obsahuje 57 stran textu a vzhledem k jeho rozsáhlosti nemůže být celý
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Nevratice. Úplné znění návrhu, včetně celé zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření, bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv.
elektronické úřední desce na www.obecnevratice.cz . Pro zájemce a podrobné prostudování je k
nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Nevratice v úředních hodinách. Připomínky k závěrečnému účtu
mohou občané uplatnit písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva, které
se bude konat: termín zasedání bude vyhlášen a vyvěšen na úřední desce a elektronické desce.
Přílohy:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,DSO a RR – FIN 2 -12 M k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
Rozvaha k 31.12.2013
Příloha k 31.12.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2013
Inventarizační zpráva za rok 2013
V Nevraticích dne: 30.5.2014
Předkládá: Veronika Šikýřová, účetní
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nevratice za rok 2013 bez výhrad.“
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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