OBEC MALETÍN
IČO: 00302988
Závěrečný účet obce za rok 2012
Legislativní rámec:
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 128/200 Sb., o obcích
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
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OBEC MALETÍN, IČO: 00302988

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Maletín
návrh na závěrečný účet obce za rok 2012.
1.

Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2012 (Výkaz Fin 2 – 12)
Příjmy
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
Daňové příjmy
3.799.904,04
3.773.080,00
3.796.623,00
Nedaňové příjmy
1.820.637,87
1.265.800,00
1.801.596,00
Kapitálové příjmy
304.475,00
150.000,00
304.000,00
Přijaté dotace
731.336,40
113.900,00
731.336,40
Příjmy celkem
6.656.353,31
5.262.780,00
6.633.555,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Běžné výdaje
5.628.508,82
4.252.438,00
5.667.113,40
Kapitálové výdaje
5.691.413,47
760.342,00
5.753.550,89
Výdaje celkem
11.319.922,29
5.012.780,00
11.420.664,29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financování
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financování
4.663.568,98
-250.000
4.787.108,89
Financování
4.663.568,98
-250.000
4.787.108,89
Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2012 – Plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové
skladby.
Poznámka k financování:
Byl splacen úvěr ve výši 500.000,- , zapojen zůstatek běžného účtu ve výši 412.924,27 a čerpán úvěr ve
výši 4.810.752,01 na akci „Vybudování a oprava místních komunikací v obci Maletín“.

2.

Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace)
Výsledek inventarizace:
skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle
data provedení prvotních inventur. Rozdílové inventury prováděny nebyly. Inventarizační rozdíly byly
vypořádány do data inventarizační zprávy. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah
jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny. Inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.
Výkaz Rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem
na www.maletin.cz v sekci „Dokumenty obecního úřadu – ekonomika obce“ K nahlédnutí jsou na
obecním úřadu v kanceláři účetní obce. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu o a vývoji majetku za
běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.
Příloha: inventarizační zpráva za rok 2012, Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2012.

3.

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a
dotace poskytnuté
ÚZ
00008
00550
14004
98193

účel poskytnuté dotace
poskytnuté
dotace KÚ Olomouckého kraje- hasiči
20.000,nein. dotace na lesy
272.860,nein.dotace –výdaje JSDH
1.680,účel. Dotace na volby do krajských zastup.
22.000,-
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čerpání
20.000,272.860,1.680,19.074,-

1)

ÚZ

účel poskytnuté dotace

poskytnuté

33123
13234
89511
89512

OP VK EU peníze školám
aktivní politika zaměstnanosti
Obnova a rozvoj vesnic
Obnova a rozvoj vesnic

čerpání

204.896,40
96.000,00
0,0,-

204.896,40 2)
96.000,00
852.647,50 3)
2.557.942,50 3)

1) rozdíl ve výši 2.926,- Kč byl vrácen v únoru 2013 na účet KÚ Olomouckého kraje
2) průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Maletín
3) jedná se o způsobilé výdaje na akci „Vybudování a oprava místních komunikací v obci“. O
proplacení způsobilých výdajů bylo požádáno v listopadu 2012, k datu vyhotovení závěrečného
účtu proběhla fyzická kontrola realizace projektu.

4.

Hospodaření příspěvkových organizací – Základní škola a Mateřská škola Maletín
Příjmy celkem:
- z toho příspěvek obce
Výdaje celkem:
Hospodářský výsledek

3.181.402,38
653.500,00
3.156.989,33
24.413,05

O výsledku hospodaření rozhodne zřizovatel dle platné legislativy.
Příloha: Výkazy PO – Rozvaha vč. Přílohy, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012
5.

Hospodaření Lesního družstva Háj – obec Maletín je členem družstva
Výnosy celkem
Náklady celkem
hospodářský výsledek – zisk

16.458.333,04
16.457.447,38
885,66

Členská schůze LD Háj Maletín projednala výsledek hospodaření dne 5. 3. 2013.
6.

Tvorba a použití peněžních fondů
Fond
Sociální fond

příděl do fondu
50.777,66

čerpání
32.672,00

zůstatek
18.102,48

(PS sociální fondu činí 20.807,66 + 29.970,- příděl za rok 2012)
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 2. ledna 2007.
7.

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2011
poskytnuté – komu
SROM Maletín
Maletínské maminky
TJ Maletín
Hospic Sv. Kopečku Olomouc
Sdružení Neratov
Charita Zábřeh

8.

účel
info tabule,mladí rybáři - podpora
akce pro děti
podpora činnosti spolku
materiální vybavení hospice
chráněné bydlení Domov
provozní potřeby charity

výše Kč
10.000,10.000,35.000,5.000,8.000,7.000,-

Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
V roce 2012 obce Maletín čerpala cizí prostředky a to úvěr ve výši 4.810.752,01,- Kč na akci
„Vybudování a oprava místních komunikací v obci. Splatnost jistiny – poslední splátka 19. 12. 2014.

9.
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10. 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 ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu Maletín ve dnech:
PO
8.00 – 17.00
ÚT
8.00 – 15.00
ST
8.00 – 16.00
ČT
8.00 – 15.00
PÁ
8.00 – 11.00

Vyvěšeno:

21. 3. 2013

sejmuto:

8. 4. 2013

Schváleno zastupitelstvem obce dne

___________________
starosta obce

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho
zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.
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