
Závěrečný účet obce za rok 2013 
 

       Rozpočet obce Dobšín na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne 11.12.2012 

v celkové  výši příjmů 2 022 250,- Kč, výdajů 2 331 400,00.  Rozpočet  byl sestaven jako 

schodkový a schodek ve výši 309 150,-Kč byl dofinancován ze zůstatků minulých let. V 

průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Během roku byl 

rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. l ze dne 9.7.2013, opatřením č. 2 ze dne 

26.11.2013, opatřením č. 3 ze dne 17.12.2013. Všechny rozpočtové změny byly projednány v 

zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2013, 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členěni podle rozpočtové skladby jsou 

uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-

12M, který je součástí závěrečného účtu obce.  

Příjmová část 

Skutečné příjmy roku 2013 byly:  2.696.396,82  Kč 

                                                rozpočet               rozpočet  po změnách               skutečnost 

Z toho:    daňové příjmy             1 873 000,00           2 308 350,00            2 192 640,42 

               nedaňové příjmy             101 150,00              137 315,00               116 804,05   

               dotace                                48 100,00              386 735,35               386 952,00      

 

                    

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní 
náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. 

Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 
100% z celkové vybrané částky. 

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. 

 

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny 
podle jednotlivých § a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, 
přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy. 

 

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 

V této třídě neměla obec žádné příjmy. 

 

 

 

 

 

 

 



TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 

Přijaté dotace  v roce 2013 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v 
tabulce. Dotace na volbu Prezidenta ČR byla přečerpána, přeplatek byl obci doplacen, dotace na volby do 
Parlamentu ČR nebyla vyčerpána v plné výši, vyúčtování bude provedeno v lednu 2014, dotace pro SDH 
byla vyčerpána celá. 

 

 

PŘEHLED DOTACÍ 

 

Položka Účelový znak Text Dotace příjmů Dotace čerpání 

4111 98008 Volby Prezidenta ČR  24 000,00 28 483,35 

4111 98071 Volby do Parlamentu ČR 21 000,00 18 710,54 

4122 14004 Dobrovolní hasiči 21 270,00 21 270,00 

4112   Dotace na správu 48 100,00 43 500,00 

4222  Dotace rozhlas 272 500,00 272 499,00 

    Dotace celkem 386 870,00 384462,89 

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 

Protože byl rozpočet sestaven jako schodkový bylo ho potřeba dofinancovat a k tomu byla použita 
část zůstatku finančních  prostředků z minulých let. V průběhu roku se některé akce neuskutečnily a 
rozpočet skončil přebytkem. Financování bylo upraveno rozpočtovým opatřením č. 3. 

 

Výdajová část 
   

 

Skutečné výdaje za rok 2013 byly 2 047 573,63 Kč 

 

                                    rozpočet             rozpočet  po změnách         skutečnost 

                                  2 022 250,00            2 832 418,35                   2 696 396,82     
 

               SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 

2212      silnice - plánovaná oprava komunikací byla provedena. 
2310       studená voda – byla provedena modernizace vodovodní sítě v obci.  

SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYVATELSTVU 

3111    předškolní zařízení - příspěvek poskytnutý na provoz MS.  
3113  Příspěvek na provoz ZŠ a mzdy školských pracovníků.   
3314  činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny, odměna knihovnici za rok 2013 bude 

vyplacena v lednu 2014, nové knihy se do knihovny nekupovali.  
3399    záležitosti kultury- jubilea, věcné dry  
3419     tělovýchovná činnost- neinvestiční příspěvky pro posilovnu - za odvedenou práci  
3631    veřejné osvětlení - náklady na el. energii, oprava VO . 
3639      provoz v knihovně, v dílně  
3722      svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením TDO  
3745      péče o vzhled obcí a věř. zeleň - náklady na úklid obce, údržbu zeleně, mzdy pracovníků VPP  
 
              SKUPINA 5- POŽÁRNÍ OCHRANA 

5512          požární ochrana- nákup ochranných pomůcek, materiálu, PHM, náklady na školení, opravy a 
udržování techniky. 

 

 



SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 

6112      místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů 
6114      volby Prezidenta ČR  - náklady na volby, hrazeno z prostředků státu 
6118          volby do Parlamentu ČR – náklady na volby, hrazeno z prostředků státu 
6171    činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup materiálu. 

tiskopisů, drob. hm. majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, 
bankovní poplatky, platby daní a poplatků, poplatky za přestupková řízení, nákup softwaru, 
školení, pojištění a mzdy zaměstnanců,  

6310      výdaje z finančních operací – vklad na nový účet u ČNB 
6121          náklady na výstavbu nové místní komunikace   
 
 

Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků PO 
3111-5339  43.758,-Kč částka byla použita na neinvestiční činnost mateřské školy 

 

3113-5321  24 727,-Kč        částka byla použita na neinvestiční činnost základní školy 

 

 

 

 

 

Majetek 

 
                                                                              počát. stav k 1.1.2013     koneč. stav k 31.12.2013                     

 

021 stavby                                                                   11 104 651,-                  11 104 651,- 

022 samostatné mov.věci                                                576 209,-                        646 199,- 

028 drobný dlouhodobý hm.majetek                              759 036,82                     589 152,01 

031 pozemky                                                                1 056 533,70                  1 056 533,70 

041 nedokončený dlouhod.nehm.majetek                                  0,-                                   0,-   

042 nedokončený dlouhod.hm.majetek                          717 176,40                   1 198 580,50 

069 ost.dlouhod.finanční majetek                                     20 000,-                          20 000,-      

  
 

 

 
Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2013 

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 

Rozvaha   

Výkaz zisku a ztrát  

  

 

 

Vyvěšeno : .......................... 

 

Sejmuto :      ..........................      

Schváleno Zastupitelstvem obce .......................... :     

  

........................... 
starosta obce 

.......................... 
hospodářka 

 

 


